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वान , सा भ 

भ्रीवि श्नाथ-कषिराज-प्रणीतः । 

श्रीरामचरण-तकेवाभीक्च-महचा्य-कृतया टीकया समेतः | 

जयपुरराजकीयसंस्कृतपारखराखाप्रधानाभ्यापकेन 

श्रीदुगोप्रसाददिवेदेन 
संकडितया टिष्पण्यानुगतः । 

- <-> 

वेङ्टरामतजुजदषा श्रीनिवासषमंणा संशोधितः । 
( तृतीयं संस्करण ) 

सच 

मुम्बय्यां 

तुकाराम जावजी दयतेः स्वीये निर्णयसागराख्यसुद्रण- 

यन््राख्ये रामचन्द्र येसू दोडगे द्वारा 

मुद्रयिता प्रकाशितः | 

१९१५. 
वि 

मूल्यं रूप्यकञचनयम् । 





ॐ नमः शिवाय | 

भूमिका | 
अथ खल्विदं हितादितौपयिकमोलिभूतं साहियशान्लं कदा प्राद्रासेति मीमांसाव्यति- 

रे श्रोताज्ञोपाङ्गसमानकालिकमिलयष्यवसायः प्रमातृहृदर्यगसः सात्. । तत्तददीना- 
न तदनु श्रणितानासितरेषां चोचावचानां निबन्धानामान्नायोपजीवकत्वैन मामिक्ाणां 
विप्रतिपत्त्यवसरः। यरतोँऽशतस्तत्र तच्र त्रप्यामवुस्यूतानां पदार्थसा्थनां रहस्यमादयि- 
चाथिगतयाथातथ्येभुवनगुरभिंमेहषिभिलोकोदिधीषेया प्रसादमधुराणि गमीराणि तीथा- 
नि निरमायिषत । वेदेषु सवे दश्चनवादाः समासतो व्यासतश्च विनिर्दि् इति व्यक्तमपि 

काटः खभावो नियतियेदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्लया। 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ 

इति श्वताश्वतरथ्रुलया व्यक्ततरमवसीयते । 
किं बहुना । तादशः कोऽपि प्रमेयोऽयावधि तत्त्वविदां भ्रतिभापथं नावतीर्णो यः 

खट सम्यक् परीक्षितस्ततो व्यतिरिच्येत । ऊदचिद् व्यतिरिक्त इवाभासमानोऽपि पौ- 

१. उपाङ्ति । “अथ चला्युपाङ्गानि वेदानां संप्रचक्षते । ध्मशचं पुराणं च मी- 

सांसा न्यायविस्तरः ॥' इति ॥ 

२. ज्रय्यामिति । ऋग्यजुःसामलक्षणेन रचनतरैविध्येन चयीति व्यपदेशः, तेनाथर्व- 

णस्यापि संग्रहः ॥ 

३. महर्षिभिरिति । ऋषन्ति वेदं प्यन्तीति ऋषयः । इद दरोनं प्रयक्षीकरणमेवः 
न चाक्चुषक्ञानम् । तथा चोक्तं तेत्तिरीये यजुरारण्यके--“अजान् ह वे परश्वौस्तपस्यमानान् 
-. “:.*' ध्यानर्षे त ऋ्रषयोऽमवंस्तदुषीणायषित्वम् इति । पश्षीन् पुरुषान् । स्वयमु भ. 

1:८१.) पजीव्य प्रवृत्तम् । षं स्पष्टम् । अयमेवादयो निरुक्तकाराणामपि ॥ 

५. प्ैदेध्वति । वेदेषु मव्राह्यणेपु । “मच्रत्राह्मणयोवेदनामधयवम्” इ्यागमात् ॥ 

५. ¢ इति । जगतः कालः कारणमिति कार्विदः प्रतिपेदिरे \ खभाव ईति 

एयष्विखाः । नियतिनियमः पुण्यापुण्यरक्षणः स एव कारणमिति मीमांसकाः । पूर्वपूव- 

"2" संचितपुण्यापुण्यानुयुणतया जगत्सर्वकञेनेश्वरेणोत्तरकल्पादो न सज्यते कि 

;,, ५. -व्रमन्तरेण यद्रच्छया जायत इति निरीश्वराः । भूतानि कारणमिति जगक्निय- 

दैः + योनिः भ्ङ्कतिः कारणमिति श्रकरतिवादिनः शक्ताः । पुरुषो दिरण्यगभे एव 

“निटि योग्चाखविदः । इतीत्थं चिन्दया चिन्तामात्रमेव; न वस्तुशितिः । य्व काल. 

1 अल्वैकँ कारणतं न मवेत् न वा एषां संयोगः कारणं भवेत् । आत्मभावाव् । एता- 
2,“ ष श्रीक खितसख मोक्तरात्मनो भावात् , अत्त एषां मोग्यत्वेन परतनत्रलात्छतन्र- 

< मृ (भत्वं न संभवेत् । आत्मापि कारणं न संभवेत्! यतोऽयं जगन्निमौणेऽनीशोऽस- 

५२. १ किमाते । सुखदुःखहेतोः पुण्यापुण्यवश्चतेन उखदुःखदेठुतया वतैमानत्वाव् ॥ 
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वापथपद्रीखोचनया विचिकित्साराहित्ये पुनस्तदवस्थ इदयतियेषिते किं निदशनोद्धो- 
पणया । एवं कथमिह तदुपादेयताभूमाभिधीयत इति विधादारिव्येऽनि्वैचनीय इति 
निर्वचनाः स्मः । 

एतत्तीर्थरूढसेतख प्रमेययेतस्मिचानुश्रविके वचसि सत्ताखाभ इति परीक्षाप्रसता- 
वस्य प्रचुराभिधेयलास्मस्तुतानुपयुक्तचाचानवसर इदखयवसरोऽनुखियते । सादिय- 
दाल्लस्ारकारादयः कतिपये विषयास्तु श्चुतिषृत्ताना एव । यथा-- 

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गतरूुगिव खनये धनानाम् । 
जायेव पल्य उषती वासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ॥' 

इति निरुक्तोदाहृते कक्षीवत आर्षे, तथा-- 

“सूर्यस्येव वश्चसो व्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे चः ॥ 

इतीन्द्रयषें चोपसारुंकारः । कक्षीवदाषेमधिष्रय (चतल उपमाः इति यास्को- 
्तप्रतीकसुपादाय अभ्रातेव पुंस इत्येका ! गर्तारोहिणीवेति द्वितीया । जयेव पद 
इति तृतीया ! इवेति चतुर्थी ! इति व्याख्यातं चाचायदुर्गेण । 

'तमेकनेभि चिवतं षोडशान्तं राताघारं विश्तिप्रत्पराभिः । 
स श ४ ० श 2 ~ 9 निमि ४ | 

अणकैः षडभिविश्वसूपेक पाड जिमाैभेदं दिनिमित्तेकमोहम् ॥ 
"पञ्चस्नोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युप्रवक्रां पञ्चप्राणोर्भिं पञ्चवुङ्यादिसूकम् । 
पञ्चावती पच्वदुःखौघवेगां पञच्चाक्द्धेदां पच्वपवोमधीमः ॥' 

इति श्वेताश्वतरशरुत्योः संसारस्य चक्ररूपत्वेन नदीरूपत्वेन च रूपणद्रुपकम् । 

द्धा खुपणौ सयुजा सखाया समानं चष्चं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्परं खाद्स्यनश्चन्नन्यो असिचाकल्ीति ॥' 

(प्रहतः परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः पर; । 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥" 

इति शलो रसगङ्गाषरे पण्डितराजेनातिशयोक्ति-सारालंकारौ दर्चितानिं 
निपुणं विभावनीयम् । 

एवमनेकेऽरुकारास्तत्र तत्र ऋगादिषु संक्रान्ता इयन्त । त्र कतिचन स 

कतिचन च निरङ्ञाः । नद्यङकारनिरूपणायैव चयी प्रदृत्ता, यत्सपरिकरा उपल 

रन् \! अपि च- 

"एकः शाब्दः सम्यग्क्ञातः सुप्रयुक्तः खगे रोके कामधुग्भवति 
इति शरुतिः साकल्येन कविकर्मेतिकरैव्यतोपज्ञामज्ञापय॒ति। तथाहि--सम्यन् 

इत्यनेन जातिक्रियागुणयच्च्छो पायिविशकटितपदाथोंवबोधः, खु्रयु क्त ` ६६ 

हेयोपादेयनिगमनपू्वैकं॑पदार्थयोजनम् “खरग इद्यादिने हिकाभुष्मिकफलसंपरि, 

श्वाध्यवसीयते । निकूपितलक्षणारुक्षितप्रयोगे तु प्रयवायः । तथाच शतिः 

तेऽसुरा देखयो देय इति छवेन्तः पसवभूदधत्तस्माद्ास्छ २ 

न म्टे्ठितवे नापभाषितवै स्टेच्छो ह वा एष यद्पराब्दः ।' 
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अच ब्राह्यणपद् ` द्विजाल्युपलक्षकम् । तेनेतरेबामसाधुभाषणे प्रल्यवायायोगः । 

अत एव भरतयुनिना दद्यकविषये चीशुद्ादीनां मुख्यतः ्राक्तपाय्यं व्यवस्थापि. 
तमू । किं पष्टवितेन । 

घ्रह्येव रसः! रसो सः)? 
इलयादिश्वया कविकर्मनीवात् रसोऽप्युपदिद्यते । आश्नेयपुराणे हि भगवता ष्ण- 

द्वेपायनेन समसमेतत्काव्यालुशासनर्द यसुपन्यासि । एवमादिवेदार्थवेदकस्वेनेव 

पुराणस्य पश्चमवेदत्वेन व्यपदेशः स्यते- 

इदिहाखयुणणं च पच्चमो वेद् उदयते ॥' 
इतिहासपुराणयोः पञ्चमवेदत्वेन व्यवहारस्तत्साटद्यल्यापनार्थम् । सादद्य च 

'तद्धिच्रत्वे सति तद्रतभूयोधर्मवत्वम्ः इति । प्रद्रते चग्यज्लःसान्रामावुपूव्या पाठा- 

स्वे वेदभिन्नतवम् , तदुक्त्रमेयजातादिभौवकत्वेन पुमर्थसाधकलादसुष्य वेदधरमं 

वत्वम् । स्मयते दि- 

यारतव्यपदे रेन द्याल्नायाथाश्च वणिताः ॥ 
इह भारतपदं पुराणखापि सं्राहकम् , इतरथा इतिहासपुराणयोः पच्चमवेदला- 

्यानं विरष्येत । श्रुताबुदीरितानासथानां सरणदेव भगवता ज्ञामानना ` घमस 

शब्दमूरखलाद्- इलयादिसूत्रहरस्या स्यतिग्रासाण्या धिकरणमकारि, निराकारि च त्र- 

'अदुम्वरीं स्पृष्टोद्ायत् । 
ओं द्स्बरी सवो वेष्ायेतव्या । 

इलयादिश्रतिस्णरतिविभरतिपत्तौ स्णदया बोधितं ज्योतिष्टोमे मध्येसदोमण्डप निखातु- 

महीया उदुम्बरलाखाया वाससा वेष्टनम् , सरवैवे्टने श्र तिबोधितस्पशसंमवामाबात् \ 

अय मिह् निर्यासो यत्सर्वत्र श्रयसुसरणमेव गौरवाचुबन्धे बीजसिद्यन्यत् विस्तरः । 

(त्वदुयुत्पूना ्रतिपत्यर्थमाप्ेयप्रतिपादिताः साहिलसशाखविषय् समासतो 

अ 

रादधिकचिरततमे(३३९)ऽध्याये-- 

"काव्यस्य नाट सदश्च उटस्एसस्वद्ास्यय । 

+;तिज्ञाय कान्यभेद् च ससुद्धिदय तन्र- 

नरत्वं दुरेभं रोके चिद्या तत्र च दुरुभा 

कवित्वं दुखैभं तत्र राक्तिस्तच च दुखुमा । 

दयुत्पत्तिदुंखेमा तत्र विवेकस्तत्र इर्यः 

; वधयुक्तया विवेकस्य परं परत्वमभिहितम् । ततो गद्य-पद्-तिश्रभेदेन का- 

 पव्यमसिधाय तन्न गय चूर्णकादयो मेदाः सलक्षण लक्षिताः । तत्त =“ 

-कथा-खण्डकथा-प्रिकथा-कथानिकेति पश्चविधं गचयक्ान्ययुष्दियं अत्य 

कस्य रष्कणमान्नातम् । तदचु-- 

6 पचं चतुष्पदी तच्च दृत्तं जातिरिति त्रिधा । 

इदयादिना पद्यभिदां तन्निरवैयसख महाकान्यस् निर्माणपरिपादी बोपदिश्यन्व-- 



1 

अत एव महाकाव्यं तत्कतौ च महाकूविः। 
वाभ्वेद्श्ध्यप्रधानेऽपि रख एवा जीवितम् ॥ 

इद्यादिनाध्याय उपसंहूतः ॥ 
ततः सप्तत्रिरदधिकत्रिराततमे(२३३७)ऽध्याये प्रथमं सभेदं नारकादिरूपके ना- 

रिकादयुपरूपकछं चोदिदिय तच्र पूर्वरङ्गं तदङ्गभूताया नान्याः किंचित्खरूपादि च नि 
पीतम् । तदु प्रस्तावनापरपयोयस्यासुखस्य तद्धेदभूतानां प्रहृत्तक-कथोद्धात-प्रयो- 
गातिश्यानां च रक्षणान्युक्तानि । ततो नाटकादिशरीरस्येतिवत्तसय सिद्धोत्रेक्षितभे- 
देन दवेविध्यं बीजादिपच्चार्थप्रकृतीनं प्रारम्भादिपच्चचेष्टानां सुखादिपन्चसंधीनां चाख्या 
सआख्याय॒ाभ्यायोपसंहारो विहितः ॥ 

ततोऽष्टा्चिशदधिक्रिरततमे(३२८)ऽध्याये-- 

अश्रं परम ब्रह्म सनातनमजं विभुम् । 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीभ्वरम् । 
नन्द्; सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
ओयस्तस्य विकारो यः सोऽहकार इति स्मतः, 
ततोऽसिमानस्तत्रेदं समाप्त युवनज्यम् ॥ 
असिमानाद्रतिः खा च परिपोषमुपेयुषी । 
व्यभिचायीदिसामान्याच्छृङ्धार इति गीयते ॥ 

इव्यनेन टह्ारं व्युत्पाद्य रागच्छरृह्वारस्य तेक्ष्यद्रोदरस्यावष्टम्भाद्रीरस्य संकोचा्री- 
मत्सस्य च व्यक्तिरुदिता । तदनु शद्ञाराद्धासस्य रयद्रात्करस्ुणसय वीरादद्धुतसख वीम- 
त्साद्धयानक्स्य च निष्पत्तिराश्नाता । ततश्व-- 

६१ {६ का क क 
अपारे काव्यससरे कविरेव प्रजापातः। 
य थाश्से सेचते विश्वं तथेदं परिवतेते ॥' 
सङ्ञरी चेत्कविः काव्ये जात रसमय जगत् । 
स चेत्कविवौींतसगो नीरसं व्यक्तमेव तत् ॥ 

ददयनेन नारकादिश्चरीरनिमाणे क्वयितुः खातच्र्य दारतम् । तदु रदखादयः 

स्दम्मादयो निर्वेदादयश्च रक्षिताः । विभावादिकथनप्रसङ्गेन षीरोदात्तादयो नायका- 

स्तदीयनमसचिवाः पीठम्दौदयो नायिकानां मदाश्च निर्दिष्याः। ततः शोभा-विखस- 

माघु्यादिषौरषाणां हाव-भाव-हेखादिषैणानामाभाषणादिसासान्यानां च विषयाणां 

वणनेनाभ्यायोपसंहायो विहितः ॥ 
एकोनचल्वारिशदधिकत्रिरततमे(३३९)ऽध्याये पाच्चास्यादिरीतिमार्याद्ष्त्ती 

श्वाह्याय "रतेन प्रणीतललाद्धारती वृत्तिः इति योगो दरतः । ततो वीभ्यादिभारः- 

ल्यङ्गानासुद्धातकादिवीथ्यङ्गानां चामिधानेनाध्यायोपसंहारो विहितः ५ 
[1 
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२ अपारे इति । (अपारे- इति श्ञेकहमयञुपन्यस्तमानन्दवधैना चायरष्वन्थालोकख 

ठृदीयोस्योते ॥ 



प 

चलारिंशदधिकचिशततमे(३४०)ऽध्याये टीला-विरास-विच्छिच्यादयश्वे्टा निरू. 
पिताः 1 ततः चिरःपाण्यादीन्यङ्गानि श्रूरतादिप्रयज्ञानि चाभिधाथ-- 

आकम्पित कभ्पितं च चुतं विधुतमेव च । 
परिवाहितमाधरुतमवधूतमथाचितम् ॥ 
निकुञ्चितं पराचत्तमुर्कषं चाप्यधोगतम् । 
लङितं चेति विज्ञेयं अयोद्दरविधं शिरः #' 

इत्येवमायाः काश्चन भिदा अप्युद्धाविताः । 

एकचलारिंरादयिकत्रिशततमे(३४१)ऽध्याये-- 

आभिमुख्यं नयन्न्थान्विज्ञेयो.ऽभिनयो बुधैः ॥ 
इयमिनयपदाथं व्युत्ाय सत्वायाश्रयेणासुष्य सात्त्विकादिमेदचतुष्टयी निरूपिता 
ततः संमोगविग्रकम्भरूपेण शद्धारस्य द्रेविध्यमभिधाय पुनस्तयोः प्रच्छननाप्रच्छन्नग- 
तत्वेन दवैविष्यञुदीरितम् । तत्र च विगप्ररम्मस्य पूर्वैराग-मान-ग्रवास-करुणात्मक- 

त्वेन चातुर्विध्यम् । तदनन्तरजायमानसंभोगलक्षणसय ङ्ञारस्य धमीर्थकाममोक्षा- 
द्येन चलुर्वगेणोपचयोऽभिदहितः । पुनश्च वाडनेषभ्यक्रियात्मकतया ङ्धारस्य सेद्: , 
ततो हयससख स्मितादयो भेदाः । धर्मोपघात्-चित्तविखास-शोकजन्यत्वेन करणस्य, 
अङ्नेपथ्य-वाक्यजन्यत्वेन रौद्र, दान-घर्मै-युद्धजन्यत्वेन वीरस च चरेविध्यमा- 
म्रातम् \ भयानकस्य कैवल्यम् , बीभत्सस्योद्रेजनक्षोभणाभ्यां द्ेविष्यम् \ अथ च-- 

"काव्यरोभाकरान्धरमानरुकारान्प्रचक्चते । 
अरकरिप्णवस्ते च खाब्दमथेमुभो भिधा ॥ 
ये व्युत्पस्यादिना रब्दमरुकतुमिह क्षमाः । 
दाब्दारुकारमाहुस्तान्काव्यमीमांसका विदः ॥' 

पमुक्ला छाया-मुद्रादयः शब्दाख्काराः कीर्तिताः । तत्र लोक्रोक्ति- 

अर्भकोक्ति-मत्तोक्िभेदेन च्छायायाश्वातुर्विध्यम् । 
'असिषायविक्छेषेण कविदाक्ति विच्रुण्वती । 
मुदायिनीति सा समुद्रा सेव शय्यापि नो मते॥ 

न्तरे चग्याख्यशन्दाल्कृतेः पार्थक्यम् \ एवमादिशब्दर्भ्यानामपि भिदाः 

रि्षदधिकनिदततमे(३४२)ऽध्याये मधुरा-करुटिता-प्रोढा-मद्रा-परुषेति 
य लक्षणम् । तदनु- 

भ्यमकं स्वन्यपेतं च व्यपेतं चति तद्धिधा । 
आनन्तयोद्व्यपेतं व्यपेतं व्यवधानतः ॥ 

्भदियस्ना संदभैण यमकमेदाः । प्रश्न~ग्रहेटिका-ग्त-च्युत~दनत्त-च्युतदत्त- 

क्षसपामेन-। सप्तविधं चित्रम् । तत्रैकपृषटदधषष्ोत्तरभेदेन अ्रश्रख द्ैविष्यम् । शाब्दी, 
॥ 

(थ तर म्रहेलिकाया द्वैविध्यम् । 
र्थे (यसिन्ु्तेऽपि वाक्याङ्खं माव्यथोऽपारमाथंकः । 

तदङ्गविहि ताकाह्कुस्तडत्तं गूढमप्यद्ः ॥ 
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इति गुप्तख कैवल्यम् । सखर~व्यजन -विन्दु-विसम॑च्युतिभेदेन च्युतसख चातुर्वि- 
ध्यम् । उक्तोपाधिभिरेव दत्त~च्युतदत्तयोर्भदाः । 

खुश्छिष्टपद्ययमेकं यन्नानछछोकांशनि्मितम् । 
सा समस्या परस्यात्मपरयोः कतिसखंकयात् ॥ 

इत्यु क्तरूपायाः समस्याया नियम--विकल्प-बन्धमेदेन त्रेविष्यम् । ततः-- 
अनेकधा चत्तवणविन्यासेः शिस्पकस्पना । 
तत्तत्प्रसिद्धवस्तूनां बन्ध इत्यभिधीयते ॥' 

इति परिभाष्य गोमूत्रिकादयो बन्धास्तद्विन्यासविधयो महता संदर्भेण कीर्तिताः ॥ 
त्रिचलारिरशदधिक्िशततमे(३४३)ऽध्याये-- 

खरूपमथ सादस्यसुत्पेक्षातरायावपि । 
विभावना विसेधश्च हेतुश्च सखममष्टधा॥ 

इट्युदिद्य सांसिद्धिक-नैमित्तिकभेदेन खरूपस्य दैविध्यम्, उपमा-रूपक-सहो- 
क्ि-अथोन्तरन्यासमेदेन साद्दयस्य चातुर्विध्यावान्तरविधे, उस्मेक्षायाः कैवल्यम् + 
अतिशयस्य संभवासंमवाभ्यां द्वैविध्यम्, विभावना-विरोधयोः कैवल्यम्, हेतोः 
कारक-ज्ञापकभेदेन द्वैविध्यं चा्नातम् \ 

चतुश्चवलारिशदधिकचिश्षततमे(३४४)ऽध्याये-- 
(रब्दाथयोरलकारो द्ावरंकख्ते समम् । 
एकच निहतो हारः स्तनं म्रीवामिव खियाः ॥' 

इति राब्दार्थारुकारसोभयोपकारकलमभिधाय भ्ररसि-कान्ति-ओचिय-संक्षप- 
यावदर्थता-अभिव्यक्तिमेदेन षोढासुक्तम् । तत्रा भिव्यक्तिमेदग्रतिपादनावसरेऽभि- 
घेयसबन्धात्सामीप्यात्समवायाद्वैपरीयाच्ियायोगाच लक्षणायाः पच्चविधलम् ॥ 

पचचचलारिंश्दधिकचचिशततमे(३४५)ऽध्यये-- 
अरुकृतमपि प्रीत्यै न काव्यं निर्गुणं भवेत् । 
वपुष्यङूकिते स्रीणां हाये भायायते परम् ॥ 

इव्या्याय सामान्य-वेदोषिकमेदेन गणस द्रविर्ध्यं वाणतम् । तन्न सामान्यस्य ख- 

व्दाथेमयनिष्लेन तरे विष्यमभिधाय प्रत्येकश्रकारस्यावान्तरभिदा निरूपिताः । अन्ते- 

वैशेषिकः परिक्ेयो यः खलक्षणगोचरः । 
इत्युक्लाध्यायः समापितः 1 

षटचत्वारिददधिक्चिशततमे(३४९)ऽध्याये आरम्भत एकोनर्चिशता -छोकेर- 

चावचाः कान्यदोषा दृ्धिताः \ ततः कविसमयमूराकय-- 

सिद्धसेद्धान्तिकानां च कवीनां चाववादतः 
यः प्रसिध्यति सामान्य इत्यसौ समयो मतः ॥ 
सवे सैद्धान्तिका येन संचरन्ति निरत्ययम् । 
कियन्त एव वा येन सामान्यस्तेन स द्विधा ॥ 
छेद सिद्धान्ततो ऽन्यः स्यात्केषांचिद्धान्तितो यथा । 
तज्ञानं मुनेः कस्य कस्ययिर्क्षणमङ्धिका ॥ 
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भ्ूतनच तन्यता कस्य ज्ञानस्य खपरक्ाङाता | 
शक्ञातस्थूटखता रव्दानेकान्तर्व तथाहतः ॥ 
रोववेष्णवशाक्तेयसौरसिद्धान्तिनां मतिः 
जगतः कारण ब्रह्म साख्या्नां सप्रधानकम् ॥ 

इत्युदीरितम् । अन्त- 

विष्णुः खगौदिदेतुः स शाब्दाटंकाररूपवान् । 
अपरा च पंसा {वद्या ता ज्ञात्वा मुच्यते भवात् ॥ 

इलयनेन रब्दबह्मणो याथातभ्येनावयमात्केवल्यखामोऽपि दरदितः ॥ 
एवं सपरिकरख साहिखज्ञाच्रस्य वीजमङ्कसेन्मुखसाम्नेये जागतिं । तत एवैतदा- 

हय मदामतिमन्तः खखप्रतिमोन्मेषमदहि्रा नैक्भेदवमानिन्युः ।! अत एवाभाणि 
तत्रभवता दण्डिना- 

'काव्यश्चोमाक रान्धमनरंकासान्धचक्षते । 
ते चाद्यापि विकर्प्यन्ते कस्तान्कात्ख्यन वक्ष्यति॥ 
कितु वीजं विकल्पानां पूवीचार्थैः प्रदरितम् । 
तदेव परिखस्कतैमयमस्सत्परिश्रमः ॥' 

इत्थं च प्रयुसंमितेषु वाक्यकदम्बेष्रूप् खहृत्संमितेष्वद्करितं कान्तासंमितेषु पष्ट 
वितं पुष्पितं फलितं चादो सुदो भाजनं दशनसतित्तरां परिपोषमपिदे ¦ 

कोऽस्याध्ेये संनिवेशसमय इति पर्वपक्ष, धर्मराजस्य राज्यासन्नानेहेति सिद्धान्त. 
मुपेयाः । तथाहि- 

आखन्पघाु मुनयः राखति पृथ्वीं युधिष्ठिरे ब्रपतौ । 
षड्द्धकपञ्चद्धियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥ 

डति दीकदरीपीय-धीवराहमिहिराचा्योत्या पद्धविंरादयधिकपन्चविंरतिरतीसमो 
म्रौधिः ; ककः सिध्यति। स च वर्तमानेन दाच्वाहनश्केन संकटितो यौोधिष्ठिर- 
कष". प्रादयावध्यतिकान्तः समासमूहः संपयते २५२६-१८२०-४३४६ अ- 
ध: गुखाच्चिपच्ारदयिकषर्शतीसंद्यवत्सरातिक्रमे योधिष्ठिरः शः प्रावर्तत । 
तथः कं कहणेन- 

खातेषु षट् साध्रदु ज्याघकेषु च भूतले । 
करेगतेषु चषोणासूवन्छुःरुपाण्डवाः ॥' इति । 

तथा च कलितः पाण्डवसत्ताकालः =६५३ 
ततः रालिवाहनसत्ताकारः=२५२६ 

वर्त॑मानशककालः-१८२० 
गतकरिकारः-४९९९ एकोनपञ्चसहस्म् । 

क्तत कतेक कमिकथन५८७०४ 

श्चेति । चाकदीपीयो भोजको मग इति पर्यायशब्दाः । अत्र्यविलेषस्तु भवि- 
,५९युराणे साम्बोपपुराणे च विस्तरते वणितः। एतेन जयपुरदो व्व॑मानाः पाराश्चरा 

एन भोजक्रा भवन्तीति प्रवादो ्रममूलक एव ॥ 



८ 

अथ किं तावत्साहिखयम्, सहितस व्याकरणन्यायमीमांसाकखदेमाव इत्यव- 
गच्छ । शयुणवचन- (५।१।१२४) इद्यादिना ष्यञ् । व्याकरणादीनासुपकारकलं 
तु प्रयक्षम् । उक्त चाप्तेः- 

(न सख इाब्दो न तद्वाच्यं नस न्यायोनसाकला। 
जायते यन्न काव्याज्गमरो भासे महान्कवेः ॥° 

एतेन व्याकरणादिपरिशीखनमन्तरा कान्यरचनोयसमो महाननर्थकारीति भव्यो 
दका ज्यायसी शिक्षावेयते । अत एवागादि कविमाणवकागद्कैः- 

'अधीख शराखण्यभियोगयोगादभ्यास वदयार्थपदपपञश्चः । 
तं तं विदित्वा समयं कवीनां मन.प्रसक्तौ कवितां विदध्यात् ॥? इति । 

आवेयमानदेातिक्रमणे तु- 
'साधीनो रसनाञ्चखः, परिचिताः शाब्दाः कियन्तः, कचि- 

सक्लोणिन्द्रो न नियामकः, परिषदः शान्ताः, खतच्रं जगत् । 
तचयं कवयो व्यं वयमिति प्रस्ताव्नाहुङरूति- 

स्वच्छन्द प्रातिसखद्य गजत चय मोनवताङास्बनः ॥ 
इत्थंभूतानां परवाक्यानां पाच्रीमवनमीषत्करम् ॥ 

एतत्साहियश्चाघ्रमरुकारद्याच्त्वेनापि व्यवहियते । तत्रार्कृतिरठंकार इति भा- 
वसाधनोऽरकारशब्दः । अलंक्रियतेऽनेनेति करणब्युत्पत्त्या तूपमादिष्ठु युज्यते । 
अथवा श्रधाने हि व्यपदेशा भवन्ति इति नियममनुखुखय करणव्युत्पन्नस्ापि दा- 
घराभिधेयत्येन न काचिदनुपपत्तिः ॥ 

एतस्य साहियशाश्चस्यानेके निवन्धा उत्पन्नाः प्रचरिताः प्रणष्टश्चेति पूर्वपूर्वतरम- 

न्थावगाहनैन व्यक्तमेव तत्वनिणीयकानाम् । विजयतां विजयतां श्रीमती शजराञ- 

१. बइुविध्ोपसंकरमे दपणख श्ोधनटिप्पणीकरणोपकरमे, कममागे च कारे, कालनिय- 

त्रिते रोकिके लोकनियन्तृराक्तिसमुन्मेषे, समुन्मिषत्तिमिरावरणश्चरणीभूते प्रभूते मारताभोये, 

अपारपारमेश्वरवि कखरानुयदेण निरवय्रहश्युभोदर्कभूस्रे लोकःलोकको कायमानमसमानप्रमा- 

वभास्वरं भास्करोद्ममिव सांप्रतं स्रत श्रीमद्राजराजेश्वरसाञ्राज्यपारिजातसंपस्नातमभितो- 

सिनन्दम्ति नन्दितविन्वजनीनकतैन्या मारतवषैवास्तव्याः। भवन्ति चात्राभिनन्दननश्छेकाः- 

“अये कलिन्दनन्दिनीतटावनीवनीस्फुरिङुज्ञकेलिकल्पनावरीवरीटमानस । 

मवदयोद्यादयान्नपेन््रपीठमाश्चयन्प्रजाः प्रजावदूजैयन्स एुडवड एधताम् ॥ १ ॥ 

नमन्ररेन्द्रमण्डलोकिरीरकोरिसंचरत्स्फुरस्मतापवेमवे भवलत्युदारभतेरि । 

निवर्ततां द्विषत्कथा म्रवतैतां मद्योत्सवो विकासतां सतां मनो विजुम्भतां च भारतम् २ 
इतो मदीमहोदया दयावदानश्चाछिनो युसोपमू॒जस्तव स्तवोद्धमाभिषेचने । 

सखधर्मद्यासनाश्चनादिकक्रियाक्रियाक्रमं क्रमन्ति ृण्डनेऽधुना विलो चनैकनन्दने ॥ २॥ 

न ताद्रगस्ति पत्तनं न केतनं न वायनं न यत्र संगताः समुच्छल्स्ममोदमोदिताः । 

गृणन्ति तावकं शिवं सरन्ति तावकं शिवं परस्परोक्तितो विजुम्मयन्ति तावके शिवम् ४ 

कुदचिदयशसा कुदचिन्महसा ऊुदचिवदरसा महसा सदसा 

वद्रायन्नमयन्निनयन्नभितो जनता जनतापविमदयिता । 



र, 

श्वरी द्विरक्तिरिन्दिराया उपनिषन्निःशरेयसद्रेतवादसय, यसप्रमावोहयोतदन्तुरे व- 
तेमानस्तमये साधारणीभवन्ति दुष््रापाण्यपि अ्न्थरलानि, म्रभवन्तीव कठिकारुविष- 
मूच्छ्तापि भारतीया भारती ॥ 

अथास्मदृष्टशरुतेषु शतासन्नषु साहिखयग्रन्येषु ष्वन्यारोक-काव्यभ्रकाश-साहिदयद्- 
ण-रसगज्भधरा एव नायकायन्त इत्युक्तिनोतिश्षयिठा । तत्रापि ष्वन्यारोकख 
ध्वनिस्थापनार्थमेव प्रवृत्तवात्रेह तदतिरिक्ताकंकारीयविषयविरेषप्रपश्चनम् । ध्वनि 
कथा त्वत एव काव्यभ्रकाश्यादिष्ु संकलिता । उक्तं चासुष्य निमीतारसुद्धिय-- 

“ध्वनिनातिगसमीरेण काव्यतच्वनिवेरिना । 
आनन्द वधेनः कस्य नासीद् नन्दवर्धनः ॥" इति ॥ 

काव्यप्रकाशे तु ददरयकाव्यप्रतिपादनमन्तरया प्रायः स्व एव साहियदाख्लीयः 
पदार्थः सुक्ष्मानुसंधानेन व्यवस्थापितः । किं पषवितेन, प्रथितश्च युणगरिम्णेव-- 

"काव्यप्रकारो यवनः काव्याटी च कुखाङ्गना। 
अनेन प्रसभाक्एा कष्टामेषाश्रुते दशाम् ॥ 

इति तलपरशंसापय॑वसायी शोकः । 
रसगङ्गाधरस्तु सवीतिसायी स्याद्, य॒दि दुदैवदतकेन तसपूर्तिः सद्येत \ अमुष्यो- 

त्ष्टता यथोद्धु्टा तथेव दरीह्यते ! उक्त च तैलङ्ग पुंगवेन-- 
“निमञ्ेन करेभननजटघेरन्तख्दरं 

मयोन्नीतो रोके खुडितरखगङ्काधरमणिः । 
हरन्नन्तष्वोन्तं हदयमधिरूढो गुणवता- 

मरुकारान्सवोनपि गकितगर्वान्स्वयतु ॥ 
अयसुदात्ताककारग्रसावे पादोनायौयामेव विरम्यते । अहो कीदशी दुदेवधटन 

रि निपतिता, यनियन्ितः- 

ह कुर्वते दरिद्राः कास्रारवती धरा मनोक्ञतरा । 
; पावनखिखोक्याम्... ... -.- --- --- --- ~... ॥° 

नैतमायौयाश्वरमं चरणमपि पूरयि न पारितवान् । समस्तसाहियसं- 
वमिन्नीयसास कयापि कृल्या विकराप्याननद्रयी सकलसहूदयहृदयावज- 
णा । मस्ये चामुष्य पन्चाननतायां साकव्येनारकारिककुर्कुज्ञराणां 

ति जगत्रियन्रान्तरायः पातित इति ॥ 

साहिव्यद्पंणः। 
;%५ हियदषेणस्वु च्वन्याखोक-काव्यप्रकाश्च्रश्तिपदार्थप्रतिपादको भूललापि 

मव भारतभूवल्यैकबिमो परमे्रसानद्रदयाद्वेदशा । 
सह वेदनिवेदितव्त्तजुषा प्रयुमाधवससिंहधराधिद्ुवा ॥ ५ ॥ 

९० <पमङ्गाधरस्योपमदौय निष्पन्नोऽप्यलंकारकोस्तुभो नेताटक् सहूदयहृदयावजेकः ॥ 
उपमाङुकारावधिस्तु ख्यापयति अन्थकदुग्यांकरणन्यायपाण्डितलयम् ॥ 

साण्द्०्म 



१० 

ट्द्यकविकर्मविषये केवलतन्निरूपकदशरूपकादिनिबन्धमधरीकरोति ! भकारावदेषोऽपि 
कारिकाव्याख्योदाहतिभिच्चिधा निरूपितः । तत्र कारिकाः सीया एव, उदाहृतयस्वु 
प्रकीयाः खीयाश्वाप्यासते। भअरमेयाणामुपपादनं तु प्रायेण प्राज्ञल्मेव, यत्त॒ क्- 
चिद्गहनं तद्विषयनिबन्धनमूकुकम् , न तावषेखकाटिन्यमूलकम् । किं कथनारभय्या, 
दुगमा दुरुभाश्वापि विषया इह तथा विशकलिता यथा खखेन सुकुमारमतिमिरप्य- 
वगन्तुं शक्यन्ते । 

एवं चेष साहिल व्युसिित्सूनां परिरी लितनव्याकरणतकोणां छत्राणायुदारधी- 
राय्यामधियेदधमहंतीति न स्व॒तिपाठः । अवादि चावसाने- 

'साहिव्यद्पेणमस्नं सधियो विलोक्य 
साहिस्यतश्वमखिरं खमेव वित्त ॥ 

यस्विह कुच्रचिच्छङ्गारतरङ्गितः प्रस्तावः स नैतस्य दूषणाय प्रभवति, इति 
दोषमारङ्खयेवावाचि कान्याङंकारे खद्रटेन-- 

नहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेषटव्याः 
कतेवयतयान्येषां नच तदुपायाऽ्सिधातव्यः ॥ 
करतु तदीय चत्त काव्याङ्गतया स केवर वाक्त । 
आराधयितुं विदुषस्तेन न दोषः कवेर ॥` 

असय द्पैणस्य कतां सांधिविग्रहिको महापाचश्वन््रश्ेखरसूयः श्रीविश्वनाथक- 
विराजः । शे० १२८५७ खि० १३६५ । 

एष शालिवाहनरकस्य चयोद्शशताब्या अन्तिमभागे आसीत् , यतो जयन्तम् 

अलावद्यीनं च सरति । ययपि प्रसिद्धदपेणपुस्तके जयन्तस्य नाम नोपलभ्यते तथापि 
आचीनपुसके श्यः कोमारहरः- इति छोकस प्रपच्चे "अत्र यजयन्तेनोक्तम्-- 
इ्यादिना नाम गृहीतम् । अयं जयन्तः खेषुविश्व (१३५०)मिते विक्रमाब्दे प्रकाशय 
दीपिकाख्यां व्याख्यां कृतवानिति तत्कृतदीपिकान्ते व्यक्तम् । अरखावदीनसय नाम तु 
त 

२. ्राचीनति । अस्य पुस्तकस्य षोडरापृष्टे वृतीयपङ्किस्थं ग.पुस्तकसथपाठान्तग 

निरीक्षणीयम् ॥ 
२. तथाहि “संवत् १२५० वषै उयेष्टवदि ३ रवो अचेह आश्ञापछछवीसमावासितत- 

श्रीमद्धिजयकयके सकलारातिभूपालमोलिमङककुराकंकारमूषरितपादपङ्कजमदहदाराजाधिराजधीसा- 

रङ्गदेवकव्याणविजयराञ्ये सादियविधाविसिनीविकासयैकभास्करस्य सकरारुकारविवेकचतु- 

रमानसमानसराजदहंसस्य षड्दद्येनपारावारपोतायमानावान्तरम्रतिभानिमस्जनेकमदहापोततस् 

निखिल्पुराणपुराणीक्रतमागेतरविद्वन्नरमनोज्ञानमदहान्धकारसंहारसहखकरस्य शुतिस्डृति 

महाथनिश्रान्तविभ्रान्तविद्वस्ननमनोऽन्ञानतिमिरपरिहारचन्द्रोदयस्य श्रीमद्धुजंरमण्डलेशयुशु- 
यलकारप्रमापरिचुम्बनवहुरीक्ृतचरणनखकिणस्य महामालयपुरोहितश्रीमद्धरद्यजखाङ्गभ- 

वा पुरोहितश्रीजयन्तम्टेन सकलछुधीजनमनोऽज्ञानतिमिरविनाश्चकारणं विरचितेयं काच्यप्र- 
कादरादीपिका । 

श्रीमद्धरद्जपदाम्बुजीयम्रप्रादतो यन्धरहस्यमेतत् । 
विज्ञाय किचिच्टरतवाज्ञयन्तस्तत प्रमाणं उधियां वित्कैः ॥ 

काव्यग्रकाश्चदीपिका सम।प्ता ॥ इति ॥ 



९१ 

चतुर्थपरिच्छेदे “संधो सर्वखदरणं-` इति शछोके गृहीतम् । अयं यवनराजः शल 
धिसूय(१२३७१मिते च्ाटिवाहनाब्दे विषध्रयोगेण न्यापादित इयेतिद्ासिकाः । 

अथ चैनं काव्यप्रदीपे “अवौचीनास्ु- इदयादिना तददोषौ काव्याथो-- 
इति कारिकाव्याद्याने गोविन्दण्द्ुरः सरति । अयं मेथिर्रिरोमणिः शाल्िवाह्- 
नस्य पच्रदद्श्तकपूर्वभागे भवितुमहंतीति बहवः । 

एवं च यदि अरावदीनस्य म्रत्युकाटे दपेणकारस्य जन्मकारः कत्प्यते तद 
पच्चाराद्रषौसन्ने वयसि दर्पणनिमाणं संभाव्यते । 

राधवविरखासमहाकाव्यसख कुवल्याश्वचरितप्राकृतमहाकाव्यख चन्द्रकरप्रभावती- 
नाटिकयोः षोडशभाषामय्याः प्रस्तिरलावल्याश्च निमाणानन्तरं द्पैणप्रणयनम् , 
तथा दपेणस सुग्रसिद्धावस्थायामेव गोविन्दमहापण्डितख ताद्यादरदर्शी टेखश्च 
म्रतिपादितकाककक्नायां बीजम् । 

दपेणरचनानन्तरं विश्वनाथेन नरसिहविजयम्, काव्यप्रकारद्पेण इति अन्थद्रयी 
निरमायीति तच्छृतकाव्यप्रकाश्चदपंणतो ज्ञायते । 

एतन्नाम सांधिविग्रहिक-महापाच्-कविराजेघ्युपाधिवरितमास्ते, तत्र विचायैते- 
संधिविभ्रह इति राज्याधिकारविशेषः, तच्च नियुक्तः सांधिविग्रहिकः। संधिविग्रहाधि- 
कृत इयर्थः । (तन्न नियुक्तः" (४।४।६९) इति सूत्रेण ठक् । एष उपाधी राजतरद्खि- 
ण्यादौ बहुत्र दद्यते । सहदयानन्दाख्यमहाकाव्यग्रणेता करृष्णानन्दोऽप्यात्मानं सां- 
धिविभ्रहिक~-महापात्रेति विोषणाभ्यां कीर्तयति \ महापाच्रो बराह्यणवि्ेष इति केचित्! 

उपनामान्तरमिति परे। न च ङेखकादिदोषवशान्महयमात्रेण भवितव्यमिति वाच्यम् , 

तस्य प्रधानवाचकत्वे सांधिविगप्रहिकेति सामान्योपाधिरेखख वैयभ्योपत्तेः । कविराज 
इति मह्यकविसमानार्थकम्, नतु अवधप्रान्तीयप्रधानहिन्दीभाषायां “भारः इति 
ग्रसिद्धजातेरवगमकम् । अयसुत्कर्देरावासी स्मातवेष्णव इति ॥ 

अथ प्रसङ्गाद्पंणोट्ृह्धितानां मन्थकाराणामितिडत्तमकाराद्छ्िमेण मनाङ् निरूप्यते- 
अमिनवः (अभिनवगुप्तः) 

एष दैवरिखामणिः प्रलययभिज्ञाददैनपरमाचायेः शल्वाहनसख दरमदताब्याः 

पूर्वभागे कस्मीरान्पविच्रतरीकुवंण आसीत् । इदम्- 
इति नवतितम अस्मन्वत्स्रे ऽन्ये युगि 
तिथिश्शरिजलरधिस्थे मागशीषोवसने । 

{इति तदीय-बृहत्परयभिज्ञाविमदि नीश्छोकाज्जञायते। अयमलन्तमहादुभावलादूआचा 
यौभिनवयुप्तपादाः? इति सगौरवं कीटयैते राजानक-मम्मटादिभिः एतसय नामधेये गुप्त- 
पदं कामी रिकब्राह्यणजातिविरोषद्द्ैकमर , नतु तदंशरूपत्वेनोपात्तम् ! एवं च (अभि- 
नवः? इत्येव केवलं नाम । तथा अ्रयुक्तमाचायंशिष्येण श्चमराजेन नेत्रोद््योतप्रारम्भे- 

अभिनवंबोधादिव्यद्युतिविकसितहत्सरोजान्मे ॥ 
रसयत तरसा पारेमरखमसारसस्ारवासनाश्चान्त्यं ॥ 

टोषि थ 
१. . कादमीरप्रचरिते रकिकै वधं । पञ्चवेशत्या वाजतेषु कलिगतवेषु शतावश्ञेषितेषु 

यदवरिष्यते तद्धोकिकव्ष्रमाणम् । 
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आचार्येण प्रयभिज्ञादाच्ातिरिक्ता अपि ष्वन्यालोकलोचन~-नाव्यलोचनाभिनव- 
भारदयाख्यभारतीयनायव्ययाखनव्याख्याग्रतयो मन्था विरचिताः । ध्वन्याखोकलोचन- 
मेव खोचनशब्देन व्यवहूतवान्दर्पणकारः ॥ 

उदयनः) 
अयमारक्षपादीनां काणादीनां च गिरां रहस्या विभौवकः परमाचा्थः शाल्वाहन- 

खेकादशदताव्याः प्रारम्भे मिथिलामण्डङे जागरूक आसीत् 1 अयुं च सप्तश- 
यन्ते गोवधेनः- 

'उद्यन-वरूमद्ाभ्यां सत्तश्ती रिष्य-सोदराभ्यां मे । 
द्यौरिव रवि-चन्द्राभ्यां प्रकारिता निर्मरीूत्य ॥ 

इयायीयां खरिष्यत्वेन सादरं स्मरति । गोवर्धनश्च गद्गाधिपतेदैशष्मणसेनसख स- 
भायामेकः सभास्तार इतीतिष्त्तं तसेव सभासद्यशिकायामुत्कीर्णीत्-- 

'गोवधनश्च शरणो जयदेव उमापतिः 
कविराजश्च रल्लानि समितो ठक्ष्मणस्य च ॥ 

इति शछोकादवगम्यते । लक्ष्मणसेनश्च खिसेकादशडताव्याश्वरममागपर्यन्तमासी- 
दिदयेविहासिकाः । एवं च गोवर्ध॑नादीनां समानकालिकता सुव्यक्ता । 

किःचेतदासन्नकाङे तार्विक-गाणितिकरिरोमणिः श्रीधसेऽप्यासीत् ! यतोऽमुना 
प्ररास्तपादमाष्यस न्यायकन्दत्याख्यव्याख्यावसने-- 

उयधिकद्शोत्तरनवश्चत (९१२) शाकाब्दे न्यायकन्दटी रचिता । 
श्रीपाण्डुदासयाचितसद्धश्रीश्रीधरेणेषा ॥' 

इत्युक्तम् । अथो चायं सिद्धान्तरिरोमणिकारेण तचभवता भास्कराचायंण तथा 
तद्नुगामिभिश्च तत्र तच स्मयते । एतेनास्य गाणितिकतापि स्फुटा । 

उदयनाचा्यप्रणीताः किरणावरीङकसुमाज्ञल्यादयो महापण्डितमान्या मन्थाः 
सर्वत्र प्रख्याताः । आसंस्तदानीं वङ्गग्रान्ते रक्ष्मणसेन-पाण्डुदासप्रतयः कतिचन 
कायस्थपुंगवाः, येषामन्तिके एवंविधानि पण्डितरलानि व्यराजन्त । करक्ष्मणसेनसख 
कायस्थता तु सेनपदेनैव व्यक्ता 1 वङ्गादिष्ु सांप्रतमपि कायस्येषु सेनङर सुप्रसिद्ध- 
तरम् । गोवधेनाचार्येण सप्तश्चलयारम्भे- 

'सकरूकलाः कस्पयितु प्रभुः प्रबन्धस्य कुमुदबन्धोश्च । 
सेनकुरुतिट्टकभूपतिरेको राकाप्रदोषश्च ॥' 

एव वणितो खक्ष्मणसेनः । पाण्डूदास्चखय कायस्ता तु युणरल्लाभरणः कायस्थ 
कुलतिरुकः पाण्डुदास इदयादिषु पदेषूच्वाथमाणेषु कमभाविनो वणः परं प्रतीयन्ते- 

इत्यादिन्यायकन्द्ीफकद्किकयातिरोहिता ॥ 
कालिदासः । 

उजनयिनीनायकख श्रीविक्छमादिव्यमदह्ारजख सभायामेकः कालिदास आसी. 

दित्येके । तदेव चक्रवसिनः सभायां चयः काठिदासा आसन्निति परे। विक्रमाकेकाला- 

१. अयं जयदेवश्चन्द्रालोकादिक जेयदेवाद्धिनः ५ 
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दाद् राञ्जशेखरमदाकविकालात् याक त्रय इतीतरे । इत्थं विप्रतिपत्तौ मी 
स्यते तावत्--अभिनन्द सदाकवी रामचरिते-- 

'हाटेनोत्तमपूज्या कविद्ुषः श्रीपालितो खाङितः 
ख्याति कामपि कालिदासकवयो नीताः राकारातिना । 

श्रीहषां विततार गद्यकवये बाणाय वाणीफलं 
सद्यः सत्किययासिनन्दमपि च श्रीहार वर्षो ऽग्रहीत् ॥' 

इत्युक्तवान् ! तेन॒ शकाल्ययवनोन्मुलकस्य विक्रमादिलयसय संसदि र्ब्धसत्कारः 
कथित् कालिदास आसीदिति व्यक्तमेव । अपरे पुनरेवं परिष्कुवैते--अन्र "कालि- 
दासकवयः” इति बहुवचनप्रयोगः कपिज्ञलाङ्म्भवाक्यनयेन कालिदासत्रयीमवगम- 
यति । न चादरातिशयार्थं बहुवचनोपादानमिति वाच्यम्, व्यक्तिमलुरुभ्य विहितेषु 
कविग्रद साश्टोकेषु तादश्रयोयास्ुपरम्भात् । नच कृविताराक्तिवेकव्येन तथा प्रयोग 
इदयपि वाच्यम्, खधासोदयेख रामचरिताष्यमदहाकाव्यस्य तत्कतैकलासंमवात् । 
आसंश्च महाराषटूचूडामणेः कान्यकुन्नमदहीमहेन्द्-महेन्द्रपार-सभारेकृतेबांररा- 
सायणादिकवयित् राजशेखरमहाकवेः आद चयः कालिदासा इति तक्कृतात-- 

"एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् 
गङ्गारे कुकितोद्धारे काकिद्ासत्रयी किमु 

इति सुभाषितद्ारावस्यादिस्यश्टोकाञ्ज्ञायते । स च राजशेखरमदहाकविः शलिवाह- 
नस्य नवमशताब्या अन्यभागेऽभूदित्यैतिदासिकाः } इतरे पुनरेवं मन्यन्ते--विक्र- 
मादियद सभाभरणभूत एकः कालिदासः । ततः 

(4 रा +£ क क (~ १ 

जानकीहरण कत रघुवंशे स्थिते सति । 
कविः कुमारदासश रावणश्च यदि क्षमः ॥' 

इति सूक्तिसुक्तावरीध्त-राजरेखरमहाकविश्छोकतो जानकीहरणाद्यमहाकाव्यप्रणेतु- 

विकमाकसप्तमशूतान्दीमप्रारम्भथुवः कुमारदासकवेः किंचिस्प्ाक्षाचिकत्वेन समा- 
नक्राटिकत्वेन वाध्यवसितो द्वितीयः कालिदासः । एताभ्यामधस्तनस्तृ तीय इति ५ 

एवं च काक्दासकृतित्वेन द्यातेषु रघुरवंशप्रशतिष्वैककवकता सुतरां स्युद॑स्यते । 

यतघ्रयोऽपि कालिदासाः कवयः क विकर्मकरणार्कर्मीणाश्वाभुवन् । इतरथा कस्ता- 

न्स्मरेत् । तेषु कतमेन कतमा छृतिरकारीति परीक्चातिमाघरं दुः्खका । तथापि रघु- 

वंशा-कुमारसंभवयोरेक एव कर्तेति प्रतिपादनं बाढं ज्यायः । यत॒ एककतैकताया- 

मेव "आलोकमागी सहसा ब्रजन्या- इदयादिष्ोकषर्क सोभयत्र ठेखः संगच्छते । 

एष एर प्रथमः काङिदिास इदयपि वक्तु पार्यते । यतः "उपमा कालिदासख-' इति 

चिरंतन प्रतीतिः । अनुभूयन्ते च यथोपमारुकारा रघुवश्ादौ तथा नेतरत्र । आ- 

१. क्राकेति । भ्यो रूमदेश्चाधिपतिं शकेश्वरं जिखा गृदीत्वोल्जयनीं महाहवे । आनीय 

संभ्राम्य मुमोच तं त्वद्ये श्रीविक्रमाकैः समसद्यविक्रमः ॥' इत्यादिकथा विक्रमख शका 

रातिपदेनाभिधाने भमाणम् ॥ 
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सीच राजरेखरमहाकवितोऽपि प्राचीनानां रामाभ्युदयादिनाटकनिर्नातू-कान्यङ्न्जे- 
श्ररथकदषेव्भैटृपतिसमामरणमूतानां महाकवि-भवभूति-वाकपतिराज-प्य- 
तीनां समये कस्यचित्काङिदासल साधीयसी प्रसिद्धिरिदयंशे- 

येनायोजि नवेऽद्मसिरमथविधो विवेकिना जिनवेदम । 
स विजयतां रविकीर्तिः कविताधितकालिदासभारविकीतिंः ॥” 
इति पुरकेदिरिकाखेखः प्रमाणम् । रएतछेखकालस्तु- 

"पञ्चाशत्सु करो कारे षट्सु पञ्चशरताखु (५५६) च । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूमुजम् ॥ 

इति तच्छिराटरेखश्टोकेनैव व्यक्तः । एतेन तदानींतनेऽपि कारे यो दिगन्तविश्रान्त- 

कर्तितया लक्ष्यमूतः स एवाच्न प्रथमलेन विवक्षित इति निष्परव्यूहम् 1 

मेघदूत-अभिज्ञानशाङकुन्तल-विक्रमोवैरीय-मार्विकाभ्चिमित्रेषु कापि कृतिः ४. 
थमकालिदासस्य सयाच वा, द्वितीय-त्रतीययोस्तु स्यदेव । अघ्रोक्तानां प्रायः सर्वेषा 
काटलिदासम्रन्थारनां शछोकास्तच तत्र आचीनाङंकारनिबन्धेषूदाहरणतया न्यस्ताः । 
चतुर्थः काणिदासस्तु ज्योतिर्विंदामरणङ्ृत् 1! अयमेतद्रन्थस्यान्तिमेऽध्यायेऽष्टरसखा - 
भिमितेषु कङ्िगताब्देषु म्रन्थनिमांणं वदति । तथा च तद्वाक्यम्- 

“अब्दे सिन्धुरददौनाम्बरगुणे(३०६८)यौते कटेः संमिते 
मासे माघवसंज्ञके च विहितो अरन्थक्रियोपक्रमः। 

नानाकालरविघानशासख्गदितं ज्ञानं विखोक्यादर- 
दूज ् नन्थसमाभिरत्र विहिता ज्योतिर्वेदां पीतये ॥' 

वस्तुवस्तु चतूरसर(११६४)मिते शाल्वाहनान्दे म्नन्थकरण संभवतीति गणक- 
तरङ्गिण्यां सरयूपारीणुगवाः । एतद्रन्थसान्तिमाध्यायो नितरामप्राणाणिक ईति 
आमाणिकाः । पचमः कालिदासस्तु स्राङ़कबरसमकालिकः । अकवरस्तु मतिधि- 
(१५२७)मिते शचाल्वाहनाब्दे खगोतिधिरभूत् । कित्कालिदासः कान्यकुव्ज इति 
शूयते, सोऽप्येतेष्वन्यतमः स्याच् । प्रथम इति केचित् । काकिदासविषये बहुभिने- 
हर्त तदखिलम सन्मतेऽनावद्यकमिति विरम्यते ५ 

चण्डीद्ासः। 
अयं विश्वनाथकविराजपितामहस्या्ुजः काव्यप्रकाशटीकाकतौ । असेव मतं प्रदी- 

पकारेण बहु्ोपन्यस्तं दूषितं च । उक्तविश्वनाथकाखादमुष्य सत्ताकार उन्नत खंशकः ॥ 

चन्द्ररोखरः । 
एष विश्वनाधथकविराजस्य जनकः पुष्पमाख-भाषा्णैवयो रचयिता । 

दण्डी । 
अर्यं महाकविमूधेन्यो धन्यः शाख्वाहनस् पञ्चमरताव्यामासीत् । 

'जयोऽञ्चयस्नयो वेदाख्रयो देवाख्छयो गुणाः । 
जरयो दण्डिप्रबन्धाश्च चिषु रोकेषु विश्चुताः ॥' 
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इति खुभाषितहारावलीधूत--राजरेखरमटाकविष्छोकाद पुष्य अन्थत्रयकर्तकरच व्य- 
रमेव । तन्न काव्यादन्तौ दशङमारचरितं चेति कृतिद्रयी खभ्रसिद्धा तावत् । तृतीया 

छन्दोविचितिः सयात् । 

श्रनिच्छः | 

अयं विष्णुतनूजन्मा धनिकप्ण्डितः शालिवाहनस्य नवमराताव्याश्वरमभागे- 
ऽभूत् \ अनेन कान्यनिणेय--द्शकरूपावलोकौ निरमायिषाताम् ॥ 

चभेद्न्तः। 
एष विश्वनाथकविराजबरद्धप्रपितामहस्य नारायणस्य पश्ाद्धावी साहित्ये कस्यापि 

परवन्धस् अणेतेति दपणादेव ज्ञायते ! काव्य्रका्स्य दपंणनव्याह्यानतस्तु “यदाहुः 
श्रीकलिङ्गभूमण्डलखण्डलमहाराजाधिराजश्रीनरासहदेवसभायां घसदतत स्थगयन्तः 

सकरुसहृदयगोष्टीगरिष्ठकविपण्डितास्सत्पितामहश्रीमन्नारायणदासपादाः> इति फक्षि- 

क्या विसेषोऽवधार्यैते । तत्र पितामहराब्दददैनेन प्राक्छारनिणये संदेहं आपतति ५ 
ध्वनिकारः | 

कोऽयं ध्वनिकारः किंच तन्नामेति न मनायपि ज्ञायते । कितु संप्रति ध्वनिका- 
रिकाणां व्याष्याता राजानकानन्द्वघंन एव ज्ञायते । व्यवहियते च कैश्चिद््यं ध्वनि- 
कारत्वेन । एतच्छरृता ष्वनिव्या्या आखोकपदवाच्या } एवं विभागसत्वेऽपि सन्या. 

्योऽ्यं मन्थो ष्वन्याखोकपदेन व्यपदिद्यते । अस्योपरि श्रीसदाचायाभिनवगुप्तपा- 
देर्छौचनाख्या व्याख्योन्मीलिता । अयं राजानक्छुलोत्तस आनन्दवधेनाचायो- 
इवन्तिव्मणो राज्यकाठे कदमीराखासीत् । उक्तं च राजतरङ्खिष्यां कट्दणेन- 

भुक्ताकणः शिवखामी कविरानन्द् वर्धेनः । 
प्रथां रल्लाकरश्चागात्साश्राञ्येऽबन्तिवमेणः ॥' 

अवन्तिवर्मणो राज्यकारस्वु श्ाछिवाहनसय सप्ताश्वसप्त (५७५७) सितवत्सरमारभ्य 
तकेखेभ(८० ६) मितवत्सरपयेन्तमासीत् ॥ 

नखकुट्ः । 
कोऽयं नखकुद्ाचा्यैः कश्च तद्विहितो निवन्ध इति शरं विचारणीयम् । एतन्मतं 

तु दपैणस्य षष्टपरिच्छेदे निपथ्योच्तं श्रुतं तत्र इस्ादिना प्रतिपादितमास्ते ॥ 
नारायणः (नारायणदासः) । 

अयं विश्वनाथकविराजख बृद्धपपितामह इत्युक्तं धर्मेदत्तप्रस्तवे राद ॥ 
पुरुषोत्तमः 

द्रौ पुरुषोत्तमौ प्रसिद्धो । एकसतावच्रिकाण्डदोषादिभ्रणेता, परो विष्णुभक्तिकटपर- 

निर्माता । त्रायस तरिकाण्डरेषादिसमापतौ पुरुषोत्तमदेव इति नामोपरुभ्यते, द्वि 
तीयस्य तु पुरुषोत्तम इति । परमाथसयापि पद्यस्वनायां पुरुषोत्तम इयेव नामधेयं 

म 
~~~ 

१. छन्दोनिचितिरिति । “छन्दोबिचितिरिव माल्नीक्तनाथाः इति वास्तवदत्ताश्ेषः 

तत्र छन्दोविचिति्॑न्थनिशेष इति तद्रीकाङ्घत् । अयं मन्धो दण्डिना कृत इति जनश्वुतिः ॥ 

२. संदेह इति । यतो दपणे नारायणो वृदधभरपितामहस्वेन कतित इति ॥ 
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टदेयते । तथाहि--चिकाण्डशेषप्रारम्भ "अर्य प्रयः पुरुषोत्तमस्यः इति । हारावरी- 
आरम्भे छहारावटी विरचिता पुरुषोत्तमेन इति । तदन्ते “विनिर्यितेयं पुरुषोत्तमेन 

इति । एतेन द्रयोरेकता संभाव्यते ! यदयमेव विश्वनाथकविराजेन द्षणस नवम- 
परिच्छदे “पुरुषोत्तमस्वाह- इलयादिना स्मतः स्यात्तर्हि पूर्वोक्तविश्वानाथकविराजस- 

मय ल्पराग्ददामखिस्ताब्दलतक्पर्यन्तं पुरुषोत्तमसत्तां कल्पयतामेतिहासिकानायुक्तयो 
मांसखीभवन्ति । पुरुषोत्तमाजुबन्धिनस्तव॒॒ हदारावरी-वरिष्णुभक्तिकत्पलतयोरुपसंदार- 
श्छोकेभ्योऽवसेयाः ॥ 

भरतः! 

साप्रतमेतदुपन्लमेव नाव्यराचरं लोके प्रसिद्धम् । अत एव विक्रमोर्वदीये- 

(मुनिना मस्तेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः । 
ख्किताभिनयं तमद मतो मख्तां द्रष्रूमनाः सखोकपालः ॥ 

इति प्रायोजि । यत्त्वं भरतसुनिर्दषणादो महर्षिपदेन व्यपदिषटसदादरातिश्या- 
थम् । यतो मचद्रष्टार एव मद्षेयो भवितुमहैन्ती ति निरुक्तादौ असिद्धम् । पुरा तु 
रिखालि-कशाश्वप्रणीतानि कानिचिन्रटसूत्राणि प्रथितान्यासन् । यदुरोधेन 

भगवान्पाणिनिः पाराशर्थंशिखालिभ्यां भिश्चुनरसूत्रयोःः (४।३।११०,) "कर्मन्दक- 
दाश्वादिनिः*(८।३1१११) इति सूत्रे सूत्रयामास । शिरालिना प्रोक्तमधीयते डेखा- 
जिनो नयः । करदाश्चन प्रोक्तमधीयते कङ्षाश्चिनो नटाः । 

अहो इह सर्वेषां पदाथोनामाविभौवतिरेभावौ नेसर्भिकौ, न ज्ञायतेऽनायनन्ते- 
ऽमुष्मिन्काडे कियन्तः पदाथ उत्पथन्ते व्यवहियन्ते विरीयन्ते च ! हो एकः स 
नाध्यप्रचारसमय आसीद् , यल्मचारकव्यपदेशेनाचायणां सूत्रप्रणयनावद्यकलमाप- 
तितम् । एकः सांप्रतमास्ते, यत्र पुरा प्रचरितस्यापि यथार्थत्तया मानं न भवति । दी 
सवौ तिशायी कारुमहिमा । एवं च पुनरेष गण्डोपरि विस्फोटः स्फुरति, यत्लट्ध संप्रति 
सा प्रतिकेश्चिरंतनतया प्रती तान्यपि विषयान्तराणि नानाविधदोषारोपमूप्ना कद्धषीक्रिय- 
न्ते ) कटषी क्रियन्तां यथारुचि । किमनेन गगने बीजाकरणप्रयासेन । अत्रेदं विचायैते- 

आषेबन्धमनु कलय मानुषवन्धप्रवृत्तिः, आदोखिन्मानुषमनुखयाषेभ्रवृत्तिः । तत्र 
माजुषबन्धस्याषंमूलकलं सवैसंमतम् \ इतरथा दशरूपकादिनूतननिबन्धा अपि ना- 
स्यशाच्चख मूलभूता मवेयुः । परमिदानीं द॑शरूपकम्रमेयनिरूपकाणां निबन्धानां 
विद्धप्तश्रायत्वे नाय्यशाच्नमेव बहु जानानानामायुष्मतामन्तःकरणे नाभिपुराणवन्नाव्य- 
शाच्रे काचन दुष्कत्पना प्रादुर्भूता । मन्ये प्रादुभेविष्यति तत्तद्धिषयजातप्रतिपाद्कनिब- 
न्धश्चतग्रसिद्धियोगेनाभ्चेय इव नाय्यसान्नेऽपि नाय्यप्रदीप-नाव्वद्पेण-नाय्यलोचन 
-रलाकर-खुधाकर-नागरसर्वख-मदनोदय-भावप्रकाशिकादिप्रकाचन अन्यथा कि- 
मपराद्मिपुराणेन, यदिदं केनचिदितस्ततः संग्दीतमिति भिभ्यापवाद्मपीमखीमसं 
करियते । कम्मात्संगरदह्यीतमिखनुयोगद शायां किसुत्तरमुपादेयं स्यात् । 

(१) किमेतच्छन्दोभ्यः संग्रदीतम्, छन्दांसि ठु वैदिकानि लौकिकानि च ल- 
ध्याणि लशक्ष्यीद्रलय परत्तानि ! तच डौशिकानि लक्ष्याणि तु पुराणान्येव । 
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(२) किमेतदरुकारेम्यः संग्दीतम्, अलंकारास्तु च्ग्यजुःसामभ्यो निभत्येहैव 
अतिष्ठा प्रतिपेदिरे 1 क्िंचामरयन्छोका ध्वन्यालोकादिषु आराचीनारुंकारिकनिवन्धेषूपल- 
भयन्ते । न चैतावता तेभ्य आभ्चेये संगृहीता इति निश्चेतुं पार्यते । किमसौ संग्रहः 
सो्ठवार्थम् उतासौवार्थम् 1 यदि सौष्टवार्थम् “अपारे काव्यसंसारे" इलादिभ्यो 
विदिष्टे ष्वन्यादिविषये वर्तमानेऽप्येषेव शछोकद्रयी किमिति संगृहीता । नहि राजद 
व्यापहारकर्मणीव तन्न किमपि भयमाशङ्कयते । ययसोष्टवार्थम्, को नाम बेक्षावान- 
सौषटवार्थं प्रयतेत । 

(३) करिमेतत्कोषात्वंग्रदीतम्, कोषस्तु प्रथममिदेव प्रादुभूतः । तदन्वमरकोषादयो 
जज्ञिरे । एतदुक्त भवति-यथा निर्क्ते वैदिकशब्दानां संग्रहो निधण्टुपदवाच्यो 
मगवता यास्केन विहितस्तथेव रोकिकरब्दानां संग्रहो भगवता कृष्णद्धेपाय- 
नेन विहितः ततोऽस शब्दसंग्रहममरसिहोऽपहय तत्कालगप्रसिद्धनानाशब्दयो- 
जनेन परिष्क च नामलिङ्गानुश्ासनाद्यतया म्रचारितवान् ! उक्त चामुना--स- 
माहृदयान्यतन्नाणि- इति । अत्र ^तच्राणि" इति बहुवचनभ्रयोगेण नानाग्रन्येभ्यो- 
ऽमरकोषनिमणं व्यक्तमेव । एषैव कोषनिर्भितिरैली । पुरुषोत्तमेनाप्युक्तम्-- 

'नानाकाव्यपुराणनारककथाकोषेतिहासस्मति- 
ज्योतिःदराख्गजाश्वमानवभिषक्ोषान्ध्रयल्लादियम् | 

दष्टान्यानि च शाब्दिकः सह इता हारावरी यल्लतः' इति ॥ 
एवं चामरकोषनिमगेऽभ्िपुराणं मुख्यं साधनभूत । यथा-भास्कररायनि- 

गितस वैदिककोषस निर्माणे यास्कोक्तं निरुक्तमिति । केवर्मियती भिदा, यत्स 
सर्वतच्रखतच््रो भास्कररायदीक्षितो वैदिकमागीवरुम्बिलाव्-- 

यास्कव्याख्याुगतः संपूण वेदिकः कोषः ॥ 
इति नामग्रहणपुरःसरं खनजीव्यसुदडयत् । अमरसिदस्तु पुन्वैद्विरद्मताबल- 

म्बिवद्रदिकधरमावुगतसयाघ्नेयसय महापुराण तत्कठवां नामम्रहणं नाकरोत् । किंतु 

खसय सवीपहारकलदोषनिरासाय “अन्यतच्राणिः इतीहान्यम्रहणमेवालकर्मीणम- 

मस्त । किं चासुष्य म्न्थापहारकलशीलमपि अमरसिहो हि पापीयान्घवें भाष्यम-. 

चूचुरत इति परम्परप्रतिद्धेन शछोकगम्धिना गयेनाकष्येते । अत्रेद्मपि बीजं सं- 

भाव्यते-- यदा अमरसिंह निजकोषेऽनेकान्व्याकरणसाष्यानुदिषटशब्द कल पसिद्धा- 

-तानुचछिरेख, तदा तद्धेखमसहमानैः भ्रचारितासो किंवदन्तीति । 

एवमितरेऽप्याक्षेपाभासा निरसितुमीषत्कराः । किं प्टवितेन । सवेषां वेदानां 

परमेयाद्रभासकं हि पुराणम् , यत इत एवाचायाणां सारखतवरेभवः पप्रथे । न के- 

वलमीद्पगुणपरोतमभ्िपुरणमेव, मारुडऽप्यायुवैद-नीति-सासुद्विक-रलपरीक्षादयो- 
ऽनेके बिश्वजनीना विषया विप्रकीणाः । एवप्रायानङ्करायमाणान्विषयानाहृदैवाचार्ैः 

खखमन्थाः सदखशाखीकृताः । आस्तां तावदियं महीयसी गवेषणा । आबारूविदितं 
त 

२, “अपारे कान्यसंसारे- इस्यादयः ॥ 
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दिख्ात्रसुदाहियते--कालिदासख काव्ये न तु कयापि परकाव्योद्धूतवशङ्का 
परं तत्काव्यमयि पुराणमनुस्ररिति । तथा च शिवपुराणे ज्ञानसंहितायाम्- 

रसानां बध्चती काचित्तथेव संयुता ययो । 
'काचिद्धस्ते शखाकां च धुत्वाञ्जनसमन्विताम् ।' 
काचित्तु कामिनी पादं रञ्जयन्ती यदा तदा ॥ 

इति शछोकभागेः समं “अधञ्चिता-विरोचनं दक्षिणमज्ञनेन-प्रसादिकारम्बितमग्र- 
पादम्- इति रघुवेश-कुमारसंभवयोः सप्तमसगश्छोकानां सक्ष्मदशा संवादे विधी- 
यमाने रदिवपुराण-रघुवश्छोकानासुपजीन्यो पजीवकभावो व्यक्तं फति ! तथेव-- 

ित्वेन्द्रप्रमुखान्देवानेश्वयंसयुतानापे । 
पाति पिनाकपाण वे प्राक्षमिच्छति साप्रतम् ॥ 

"यं महेन्द्रप्रभ्चतीनधिश्चियश्चतुर्दिमीद्ानवमदय मानिनीं । 
अरूपाय मदनस्य निध्रहात्पिनाक पाणि पतिमापुमिच्छति ॥' 

एवमादयः । अत एव-- 
'योपजीदी पदकोपजीवी पादोपजीची सकरोपजीवी । 
मवेद्थ प्राप्तकवित्वजीची खोन्मेषतो वा सुवनोपजीव्यः ॥ 

इव्यारंकारिकसमयेन भगवद्राव्मीकि-व्यासादीनां अुवनोपजीव्यलं तु सर्वत्रैषोपप- 
यते, न कपि व्यभिचरतीललं प्रसक्तानुप्रसक्त्या ॥ 

नास्यशाखं कदा प्रादुभूतमिति विचारे सुनीन्परति भरतवाक्यम्-- 

पूवं कृतयुगे चिप्र त्ते स्वायभुवेऽन्तरे । 
अतायुगे सप्रचत्ते मनोदेवस्वतस्य च ॥ 
ग्राम्यधमं मचत तु कासरोभवशंगते । 
डष्याऋेधादि संह खोके खखितदुःखिते ॥ 
देवदानवगन्ध्वै रक्षोयक्षमहोरमेः 
जम्बृद्धीपे समाक्रान्ते खोकपाख्ग्रतिष्ठिते ॥ 
महेन्द्रपमुखेदवेखुक्तः किर पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो इदयं श्रव्यं च यद्भवेत् ॥ 
न च वेदविहदासेभ्यं संश्राव्य दाद्रजातिषु । 
तस्ात्सजापरं वेदं पञ्चम सावेवणिकम् ॥ 
एवमस्त्विति तानुक्त्वा देवराज चिखज्य च । 
सस्मार चतुरो वेदान्योगमास्थाय तत्ववित् ॥ 
धम्यमथ्यं यद्ास्यं च सोपदेद ससंग्रहम् । 
भविष्यतश्च खोकस्य स्वेकमाचुददोकम् ॥ 
सवैदाखाथेसंपन्नं सर्वदिष्यप्रवतेकम् । 
नास्याख्यं पञ्चमं वेदं सतिहासं कयेम्यहम् ॥ 
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संकर्प्य भगवानेवं सवोन्वेदानङस्मरन् । 
नास्यवेदं ततश्चक्रे चतुवैदाङ्गसंमवम् ॥ 
जग्राह पाल्यश्रभ्वेद्ात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यलुव॑दाद्सिनयान्स्सानाथर्वणादपि ॥ 
वेदोपवेदैः संवद्धो नास्यवेदो महात्मना । 
येन नारद संयुक्तो वेद वेदाङ्गकारणम् ॥ 
उपख्ितोष्टं खोके्ं प्रयोगां इताञ्जलिः। 
नाख्यस्य ब्रहणं प्रापतं जूहि कि करवाण्यहम् ॥* इति ॥ 

भवैहरिः (हरिः) । 
अयसुनलयिनीनाथसख विक्रमादियसय ज्येष्ठे भरातासीत्! अतोऽस विकमकालि- 

कलम् । अस्य हरिनाम । अत एव (तथापि हरि्रदधेन - इति प्रायुङ्क केयर: । 
बहुत्र भतृ-दरिरिलयपि द्यते ! तत्र मतृपद् प्रजापोषकलल्यापकम्, नतु कादमी- 
रिके भतेभेण्ठादाविवोष्दरीभूतम् । दुष्टघ्लीखित्रचेतसानेन राज्यलक्ष्मीमवज्ञाय वैरा- 
ग्यमेवाश्रायि । अनेन वैयाकरणघुरीणेन साराख्यमहामाष्यव्याल्या, वाक्यपदीय, 

रातकत्रयं च निरमायि । त्र सारस सारवत्ता लोकोत्तरैव, यदाधारेण कादमीरिको 
महवियाकरणः केयये माष्योपरि प्रदीपं निरमात् । वाक्यपदीय नाम वाक्यपदे 
अधिय कतो अन्थः 1 शि्ुक्रन्दयमसभदनद््जननादिभ्यद्छः' (४।३।८८) इति 
सूत्रेण च्छः 1 एतख हैरराज-पुञ्च यजौ व्याख्यातारौ, तत्र ॒देरराजः क्णा- 
स्राक्तनः । तथा चोक्तम्- 

"बद्धा डादशमिग्रन्थसहसेः पा्थिवावलिः। 
प्राड्हा्तिना येन देखाराजद्धिजन्मना ॥ इति ॥ 

भोजदेवः (मोजः) । 
अर्यं धारानगरीनाथो महाविचक्षणः सशाटिवाहनसख त्रिचलारिंशदधिकनवमश्च- 

ताब्यामासीत् । अनेन सरखतीकण्ठाभरणग्रखतयोऽनेके ग्रन्था रचिताः, दानमा- 
४.) नाभ्यां विद्रंसोऽभ्यर्चिताश्च । विरेषक्ञप्ये तद्ानपन्रय संेपोऽत्र प्रददयते- 

६ ह भ. भ ९... ®, जयति व्योमकेदयोऽसौ यः सगव बिभर्ति ताम् । 
देन्द्वीं शिरसा ठेखां जगद्वौजाङ्करङ्तिम् ॥ 

परमभन्मरकमहाराजाधिराजपरमेश्वरभ्रीसीयकदेवपादानुध्यात-परसमद्रक- 
सहाराजाधिराजपरसेश्वरश्रीवाक्पतिराजदेवपादावुध्यात-परमभद्यरकमहाराजा- 
धिराजयरमेश्वरप्रीखिन्धुराजदेवपादावुध्यात-परममभ्षरकमदहाराजाधिराजपरमेश्व- 
रश्रीभोजदेवः कुशली नागरहदपविमपथकान्तःपातिवीराणके ससुपगतान्समस्त- 
राजयपुरुषान्त्राह्यणोत्तरान्प्रतिनिवासिपटकिठजनपदादीँ्च समादिशति--अस्तु वः संबि- 
दितम्, यथा आतीताष्टसप्तद्यधिकसाहशिकसंवत्सरे माघासितत्रतीं यायां रवावुदगयन- 
[व 

१. मन्थश्चब्दः शोकवाची । तेन यथाश्रुतमर्थं योजयतां ग्याख्या नादरणीया ॥ 
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पर्वणि कत्पितहलानां ख्ये श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्माभिः क्ञाला चराचरगुर 
भगवन्तं भवानीपरतिं समभ्यच्यं संसारस्यासारतां ष्टा-- 

'"वाताय्रविश्रममिदं वस्ुधाधिपदय- 
मापातमाञ्मधुसे विषयोपभोगः । 

प्राणास्तृणाग्रजलविन्दुसमा नराणां 
धमः सखा परमहो परलोकयाने ॥' 

इति जगतो विनश्वरं खरूपमाकर्ष्य उपरिटिखितग्रामः खसीमातृणागो चरयूति- 
प्चन्तः सहिरण्यभागभोगः सोपरिकरः सर्वादायसमेतः वब्राह्मणधनपतिमश्चय भद्र 
गोचिन्दसताय बह्चाश्वलयनशाखाय चरि प्रवराय वेदवष्प्रतिवद्धश्रीवादाविनिगेत- 
राधसुरसङ्गकणीटाय मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययजशोभिदरद्धये अदश्फलमङ्गीङृलय अआ- 
-वन्द्राकपर्णवक्षितिसमकारु यावत्परया भक्त्या शासनेनोदकपूवं प्रतिपादित इति 
मला यथादीयमानभागभोगकरदहिरण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयेभूला स्वमसमै समुपने- 
तव्यम् 1 सामान्य चेतृत्फरं बुद्धूसद्रंशजेरन्येरपि भाविमोक्ृभिरस्स्रदत्तधर्मादायो- 
ऽयमनुमन्तन्यः पाठनीयश्वेति । संवत् १०७८ चेच्रञ्खदि १४ खयमाज्ञामङ्गरं 
सहश्रीः । खहस्तोऽयं श्रीभोजदेवस्य ॥ 

महिमा (महिमम) । 
अयं नेयायिक पुंगव ध्वनिनिरूपितव्यज्ञनाठृत्तिनिरासाथं व्यक्तिविवेकाख्यं म्रबन्धं 

निर्मितवान् ! एतच- 
'अयुमानेऽन्तमीवं सर्वस्यैव ध्वनेः भकाशरयितुम् । 
व्यक्तिषिवेकं करुते प्रणस्य महिमा परं वाचम् ॥° 

इदयायंया बुध्यते ! बुध्यते च राजानकानन्दवघेनादवांचीनता राजानकमम्मटा- 
त्प्राचीनता चास्य ! यत एतेन ध्वनिष्व॑साय व्यक्तिविवेको विहितः । रजानकमम्म- 
टेन व्यक्तिविवेकोसपरेक्षितप्रमेयः प्रकाशस्य पच्चमोद्यसोपान्त्ये निरसन इति तद्रीकाका- 
रोर्षशदीङृतम् ॥ 

सस्मर; । 

अयं राजानककुलोत्तंसो महावैयाकरणः परममद्ेश्वरः शाटिवाहनस्यैकादशर- 
ताव्याः पूर्वभागे कमी रयानरंचकार । सम्मटख विशेषोदन्तस्वु प्रकाशस्य सखुधासाग- 
रा्यटीकाप्रारम्भे कान्यकुव्जावतसेन भीमस्षनदीक्षितेन पेरुपनिबद्धः! स यथा- 

'दाब्द्बह्य सनातनं न विदितं राखेः कचित्केनचि- 
देवी हि सरस्वती खयमभूत्कादमीरदेले पुमान् । 

श्रीमज्ञययरगेदिनीञ्चजटरान्माप्य युग्माुजः 
श्रीमन्मम्मरसज्ञयाधिततचुं सारखर्तीं सूचयन् ॥ 

मयादा किर पारखयञर्शिवपुरी गत्वा प्रपल्याद्रा- 
च्छाखं सवैजनोपकाररसिकः साहिवयसज्रं व्यध्रात् । 

१. साहिव्येति । (नियतिक्कतिनियमरहितां- इादिकःरिकारूपमिलथैः ॥ 
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तदत्ति च विरच्य गूढमकणेत्काञ्यभ्रकां स्फुटं 
वेद्ग्ध्येकनिदानमर्थषु चतुर्चेगेषरदं सेवनात् ॥ 

कस्तस्य स्तुतिमाचरेत्कविर्हो को वा गुणन्वेदिलं 
चरक्तः स्यात्किरु मस्मटस्य भुवने वाग्देवतारूपिणः | 

श्रीमान्कय्यर उव्वरो दयवर्जो यच्छाच्रतामागतो 
भाष्यान्धि निगमं यथाक्रममचुव्यास्याय सिद्धि गतः ॥° 

मम्मटेन काव्यभ्रकाशः परिकरारुकारावधिरेव कतः । अवदिष्टमागस्तूत्कर्षम- 
दिप्ना चिद्युपाख्वधमप्यधरीकुवांणसख पज्वारात्सगाँतसमकसख विधाधिपलयपरनामकरा- 
जानक--रल्लाकर-ग्रणीतखय हरविजयाख्यमहाकान्यख टीकाकृता राजानकाल- 
कसूरिणा पूरित इति प्रसिद्धम् । उक्त च-- 

छतः श्रीमस्मराचार्भर्व्थिः परिकरावधिः। 
प्रचन्धः पूरितः शेषो विश्रथ्िरुकखरिणा ॥' 

राघवानन्द्ः। 
अयं सांधिव्िय्रहिको महापात्र दपैणकारस्य कथिदनुबन्धीक्षि प्रतीयते । अनेन 

किमपि नाटके विरमायीति चयथा---राघवानन्दानां नाटके इति ईैषैणतृरद्र्यपरि- 
चछेदोक्तया व्यक्तम् ॥ 

खद्ररः। 

अयं कान्यारुकारप्रणेता महाकविर्महाराजभोजदेवालस्राचीनः । यतः-- 

कि गोरि मां परति रुषा नु भोरहं कि 
कुप्यामि कां परति मयीयद्मानतोऽदम् । 

जानाम्यतस्त्वमचुमानत एव सत्य- 
मित्थ गिरो गिरिथुवः कुरिखा जयन्ति ॥ः 

इति काल्यांक्रारपृद्चं सरखतीक्ण्ठाभरणे द्वितीयपरिच्छेदे उदाहृतम् । अस्य नामा. 
न्तरं शतानन्दः, जनको वामकमट्ः, वेदः सामेति समं तत्छतैः प्वज्गमुसस्चा- 
पवाणशूल्यक्तिदख्वन्धगभितेरषटभिः शटोकैयैदष्ारं महाचक्रमुत्पयते तचनिर्मतात्-~ 

१. निगमं यजुवेदसंहिताम् ॥ 
२. बन्धसृष्टरलमूतस् वक्ष्यमाणस्य चक्रबन्धस्य खरूपस्यालै दर्पणीयवन्धप्रकरणन्यून- 

तापूर्ये च खद्गादिवन्धाः साकारा विन्यखन्ते । तत्र 
खद्घवन्धो यथा-- 

मारारिशक्रर द्भिमसुखेरासाररंदसा । सारारब्धस्तवा निलयं तदविहरणक्षमा ॥ २ ॥ 
साता नतानां संघट्रः धियां बापितसंभ्रमा । मान्याथ सीमा रामाणां शं मे दिद्यादुमादिजा।॥२॥ 

मुसख्वन्थो यथा-- 

मायाविनं महादावा रस्ायातं छ्सद्भूजा । जातरीलायथासारवाचं महिषमावधीः ॥ ३ ॥ 
धनुरवन्धो यथा- 

मामम्मदा अरण्या सुत्सदेवारकप्रदा च धीः । धीरा पवित्रा संत्रासान्रासीष्टा मातरारम ॥४॥ 

सखाण्द्ण्र 
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'दातानन्दापराख्येन भट्वामकसूचुना । 
साधितं खद्रटेनेद सामाजा धीमतां हितम् ॥° 

इति शछोकाज्ज्ञायते । शिद्युपाख्वधादिविलक्षणोऽयं चक्रबन्धः कान्न विस्माययति । 
शङ्गारतिरुककता सुद्र न तु खटः । उक्त च तिल्कान्ते--शाङ्गारतिरुकविधिना 
पुनरपि शद्रः प्रसाद यतिः इति ॥ 

वक्रोक्तिजीवितकारः। 
अन्थतत्कर्रोर्विषये न किमपि बुध्यते ॥ 

वाचस्पतिमिश्रः । 
एष स्वैतन्रखतन्रो भामदयाख्यत्ारीरकमीमांसाभाष्यन्याख्यानादिनिमीता षट्- 

दशैनीन्याल्यातृत्वेन ख्यातः राछ्िवाहनस्येकादशःव्याः पूर्वभागे सिथिकामण्डलं 
मण्डयामासेलेतिहासिकाः । 

कवितार्किकचकचूडामणिना कान्यकुव्जकुकमरूदिनमणिना कान्यकुञजाधिप- 
तिविज्ञयचन्दसमभारुंकारेण नेषघीयचरितादिमद्यानिबन्धकारेण श्रीश्रीदर्ेण खण्ड- 
नखण्डखाये खण्डितानां नेयायिकसिद्धान्तानायुद्धारकत्वेन खण्डनोद्धारसंज्ञां दधा- 

नस्य भ्रवन्धसय कतां लस्माद्धिनः 

वामनः । 
अर्यं सदृत्तिकाणां कान्याकंकारसूच्राणां प्रणेता सालिवाहनस सप्तमश्चताब्याः घ्र 

थमभागान्नोष्वतनः। यस्मादसौ खम्रन्ये भवभूतिप्रणीतसय वीरचरितख द्दोर्ण्डाञ्चित- 

रारबन्धो यथा- 

माननापर्षं खोकदेवी सद्रस सन्म । मनसा सादरं गत्वा सवदा दास्यमङ्ग ताम् ॥ ५ ॥ 

दलवन्धो यथा-- 

मा सुषो जस खार्ूल्योकक्टेदेवतताम् 1 तां रिवावाितां सिच्यध्यासितां हि स्तुता स्तुहि ६ 
दाक्तिबन्धो यथा-- 

मादिषाख्ये रणेऽन्या नु सा जु नानेयमत्र हि । हिमातङ्कादिवासुं च कं कम्पिनमुपष्ठुतम् ७ 
हलनन्धो यथा-- 

मातङ्कानङ्गविधिनामुना पादं तसुचतम् । तद्धयित्वा शिरस्यस्य निपालयाहन्ति रहसा ॥ ८ ॥ 

अष्टभिर्मदाचक्रबन्धनिष्पत्तिः ॥ 

१. एतद्विषये डक्टर--रामङ्ृष्ण--गोपारू-भाण्डारकरपण्डितवरैरसत्सविपे कृपाप्न 
मरेपितं तदेवोपयुक्तत्वादंसत उपन्यस्यतते--८...०** °""दुगाभरसादाचा्यानसक्घुखणम्य विज्ञा- 

पयति पुण्यपत्तनस्ो रामकरष्ण--संभ्रा्ठो भवदीयर्ेखः । वक्रोक्तिजीवितं नाम कश्िदल- 
कारविषये मन्थः । स च रुय्यककृताङंकारसर्वस्वाख्ये संदे प्रमाणत्वेन कचिदुपन्यस्तः । 
रय्यकश्य श्रीकण्ठ चरितकृतो मङ्कसय गुरुः ¦ मङ्कश्च जयर्सिहास्यस्य कदमीराधिपतेरलंकारनास्नो * 

मत्रिणो आता । स च जयक्सिदः ११२९ खिस्तनत्सरतः ११५० वत्सरपयेन्तं कदमीरभूाभे 
युक्तवान् ।*००५१०१००००५7 
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चन्द्ररेखरधनुः- इति पयमुदाहृतवान् 1 भवमूतिस्वु चराल्वाहनसप्तसकश्षताव्दीपरा- 
रम्मे कान्यकुव्जाधिपतेयेश्चोवर्मणः सभायामासीदिति व्यक्तम् । अथ च घन्यारो- 
करोचने “अनुरागवती सेभ्या- इ्युदाहरणविचारावसरे (दामनाभिभ्रायेणायमा- 
क्षेपः, भामहामिभरायेण ठु समासोक्तिरिलयमुमाचयं हृदये गृदीवा समासोक्तयाक्षे- 
पयोरेकमेवोदाहरणं व्यततरद्रन्थदतः इति श्रीमदाचायौभिनवगुप्तपादव्या्यनिन ५ब्- 
न्यालो कम्रणेतुरानन्दवधनाचायांदस्य प्राचीनलमवगम्यते । तस्मान्नवमशताव्याः 
ग्रथमभागतो नाधस्तनः । 

केचित्तु-- 

(मनोरथः शङ्खदत्तश्चरकः संधिमांस्तथा । 
बभूवु; कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मच्िणः ॥' 

इति राजतरद्गिणीवटेननं कदमीराधिपतेज्ंयापीडखामालं कथयन्ति । 

पाणिनितूतरवृत्तिकारिकाकतां वामनस्वस्ादन्यः प्रलनश्वेति परश्वाल्यपण्डितानां 
परामशः । चिस्ताब्दख सप्तमरातकपूर्वारथे भारतमण्डठे तीर्थया्रार्थं भ्रमतः कथ- 
चिच्वीनदेशीयसय याच्रावर्णेन पुस्तके बवामनङृत्तपाणिनिसूच्रव्याख्यापटनपाढ्नघ्राचुये- 
लेखस्तत्परामरं मूटमिवि । 

अथ चेयं साहिदयद्षैणस्य विद्रतिः श्रीरामचरण-तकैवागीर-मद्ाचयैः साि- 
वाहनस्य द्वाविंशब्युत्तरषोडशताव्यां व्यधायीत्येतद्धित्यन्ते “अक्षिपक्षरसचन्दरसं- 
मिते- इलयादिपयेन व्यक्तम् । 

एतद्टका सम्यग्भन्थं योजयन्ती प्रमेयांशविचारे ्रोढि च अकृटयन्ती सच्छत्रा- 
णामुपकर्त्रीति न मनागपि व्यतिक्रमः । किं तु बहुत्रात्र प्रतीकविकरो निरखार्थमरति- 
पादकथच ठेखो मूरं न नियच्रयतीति मूखानुपूर्वीगवेषणे महन्डधेशः । पञचषभिन्नमा- 
तृकयुस्तकाधारेण मूखश्य्यै यतमानेनापि मया कहचिन्मूखसुन्ेतुं नाश्ाकि । 

एतवब्या्यासद्धावे प्र्योतनोश्ष्योते प्रदीपयोतवन्मुलयोजनमपार्थकमिति मन्यमा- 
नेन आयो विरोषाधानायैव छायाया विवृतिपूतिरकारि । अचर प्राचामवोचां चा- 
ङंकारिकाणां संदर्भैभ्यो विशिष्टभागं शाब्दतस्ताव्पयेतश्वानूद्य मांसलीृतो दपणायुक्त- 

विषयो यत्नतो न्यासि । अनुक्तवेनावधायेमाणा अपिं नातिभ्रयोजनीया उक्तियुद्रा- 
दिका उपेक्षिषत । भवन्ति चात्ानुषद्धिकाः शोकाः-- 

आदौ दृ्ाकण्टवधं तत उपपन्तीन्दुशेखरस्तद सु । 
अद्पाप्यथभ्रचुरा र॑विसिद्धान्ते समीक्षा च ॥ 

१ दश्चकण्टवधं चम्पूकान्यम् ॥ 

२. उपपन्तीन्दुश्ेखरः ओीमद्धास्करा चा्व॑भरणीतस्य सिद्धान्तदिरोमणेन्यख्यारूप्रः ॥ 

२, सूयसिद्धान्तसमीक्षा (युम्बय्यां निणेयस्तागरे युद्विता ॥) 
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क्षजमितिनामधेयं शासनमथ देवराज चरितं च । 
पश्चन्मया व्यधायि च्छाया षटूचिश्दब्देन ॥ (वुग्मम्) 

तत्तद्भन्थावगाहेन शिखाटेखादिकेन च | 
परीश्चितप्रमेयासौ संल्चिघ्ता भूमिका ता ॥ 
तातपादो रममजो बापुदेव इति चयी । 
चेतेव स्मयेतां चतो यया शाखावगाद्यभूः ॥ 
गुणदोषालुषङ्गण या तुष्टिः किं तयाधुना । 
ङेखानः सबैविदयानां स मे खामी प्रसीदतु ॥ 

इत्यारास्ते 

श्रीदुगापरसादद्धिवेदः । 

~न 

१ क्षेत्रमितिनामकं गणितशाखम् (कलिकात्तायां सुद्धितम् ) ॥ 

२. देवराजचरितं खण्डकाव्यम् (मुम्बय्यां निणैयप्तागरे मुद्धितम्) ॥ 
३ प्रता दपेणसय रिप्पणी ॥ 

४. भूतपूर्वंजयपुरराजकीयसंस्कृतपाटञ्चालाध्यक्षः सर्व॑तन्रखतत्रो म्याकरणन्ला्लप्रधा- 
नाध्यायको महानुभावः ॥ 
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# । 

सादित्यद्षणे विदोषतोऽवरोकनाहौ विषथाः | 

क कन ५ द 9 © © 

भ्रथमे पारेच्छेद्-कान्यफलनिरूपणं वस्तुतो दशनाहेम् (३-५) । कान्यख- 
रूपनिवैचनावसरे सवोणि प्रमाणवचनानि ददौनाद्यणि (६-१८) तत्र॒ (तददोषौ 
इयादिकाव्यप्रकाश्चकारोक्तकानव्यखरूपस् खण्डनम्रन्थगताध्िप्पण्यो ददोनाहौः ॥ 

५ कि 

दितीये परिच्छेदे-अर्भिधा (३०) संकेत (३१) पद्गता टिप्पणी ददौनाह । 
इतरप्रन्थविरिष्टं रक्षणाभेदानां निरूपणं वस्तुतो नैयायिकानामपि ददनार्दम् (३४- 
५५२) । यद्यप्यत्र कतिपये भेदासत्र तत्र महाकाव्येष्वनवकाशतया मन्दभ्रयोजना- 
स्तथापि लक्षणाभदव्युत्पादनाय ावर्यका एव । इदं च केऽप्यसहमानाः- (५६- 
५७) इत्यादि मतान्तरं तस्प्रलाख्यानं च भरश॑विलोक्यम् । दुगौरद्ितविग्रहः- 
(५८) इद्यत्रोमावह्ठमो भादुदेवनरपतिस्तदीयवणैनमन्थश्च क इति गवेषणीयम् ॥ 

तृतीये परिच्छेदे--"विभावेन- (६७) कारिकागता टिप्पणी निपुणं विभाव- 
नीया । उत्तमादिखरूपजिज्ञाखभिर्नेवलक्षणगतानि प्रायः सर्वाण्येव ॒विरोषणानि नि- 
रीश्षणीयानि (९२९४) । पुरा भारतवर्षऽन्तःपुरसह्ययाः किंविधाः कल्पिता इति 
तत्त्वजिज्ञाखुभिः “वामन~ (९५१४३) इयायां समूलरक््यखक्षणान्वेषणपूर्वैकं समाक- 
टनीया । तत्र किरात~म्डेच्छ-आभीरदाब्दगता विशेषा अप्युन्नेयाः । साधारणच्री- 
रक्षण(१११।४) निरूपणे ककापदाथोः प्राचीनरदस्वेदिभिरवदयमयुसंघेयाः । खदा- 
रगुप्यर्थमचुरागेज्गितानि (११३।२) ददेनाहौणि । तत्र शित्पिन्याया अभिसंधायिका 
भवन्तीति बात्खायनसंमतिद्रटन्या (१३५।२०) । शङ्गारादीनां खरूपाणि (१६१- 
१८७) काव्यप्रकाशादपेक्षया स्फीतानि दशेनाहांणि ॥ 

चतुथं परिच्छेद्--ष्वनिुणीमूतव्यज्ञयाख्यकाव्यभेद्प्रतिपादनं खप्रतीतमेव । 
तत्र श्रघान~ (२३७।४) पदनिष्ठा टिप्पणी विरोकनीया ॥ 

पञ्चमे परिच्छेदे-व्यज्नावृत्तेः स्थापनमितरन्धपिक्षया स्फीतं प्राज्ञरं 
ददौनाहं चास्ते (२३९-२५६) ॥ 

षष्ठे परिच्छेदे- सर्वोऽपि विषयग्रपश्चो वस्तुतो दरेनयोग्यः । किं बहुना, 
यथात्र नाटकादीनां दश्षरूपकाणां नारिकादीनामश्दश्ोपरूपकाणां तद्रतविशेषजा- 

तानामन्येषां चोचावचानां विषयाणां विरादरूपेण निरूपणं निपुणतम प्राप्यते, न तथा 
दशरूपकादिषु । सांप्रतसुपलम्यमानेषु नाय्यशाछ्पुसतकेषु ठु बहुत्र न्यूनता प्रती. 
यते । यदि-किमपि नाययसा्रस्याविकरं पुस्तकं रुभ्येत तरिं दपणोदिखितविषय- 
जातानां परीक्षा मौलिकदद्यकाव्यान्वेषणाय विधातुं पार्येत । सति क्ये चित्रमिति 
न्यायात् । श्रीमता होट सादिबेन ददारूपकेण सह तदुपकारिणो येऽध्यायाः (१९- 
०.३४) सुद्रायितास्तेऽपि नाविकलाः । श्रीमता बेवरसादिवेन ठु खनिबन्धे भर- 
तश्रणीतख नाय्वश्नाच्नसयाटंकारशाघ्रमिति नाम व्यवहृतं तन्नाय्यराख्रावल्ोकनेन अम- 
मूलकं प्रतिभाति । किंच तेनैव महाशयेन दीकाकाररीलया भरतङृतसख नाय्यशचा्- 
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स्यामिपुराणसंग्रहभूतलं वििखितम्, प्रमाणत्वेन खभ्रणीतं विन् पुस्तकाल्यस्थानां 
दस्तङिखितरसंस्कृतपुस्तकानां सूचीपञ्रख पृष्ठ च २२७ निरदष्टम् । कोऽयं टीका. 
छार" यन्मते नाय्वदाघ्नमभ्निपुराणसमुद्ूतं निवीयते 1 संति प्राप्यमाणयोरभ्निपु- 
राण--नाव्वशाघ्नयोरवखोकनेन तु श्रीमतो बेवरसाहिबसख ठेखो अरममूरुक एव 
भिभाति । आ गमोव्- (२८०।९) इलयादिदरपणेखेन भरतछ्ृतस्य नाव्यदा्न- 
स्यकष्टीकाकार आचायांभिनवगुक्तः सुप्रतीत एव । काव्यभ्रकारस्य रसम्रन्थावरोक- 
नेन भृरोषटटग्रतयोऽपि तद्काकाराः ्रतीयन्ते । किमेतेषु लोदटट-श्रीरङ्क-भदट- 
नायक -अभिनवगुप्तष्वेव कश्चन टीकारद् भिन्नो वेति भराचीनतत्त्वान्वेषणाय पा- 
्यात्येः पौरस्यर्विद्रद्धिरवदयं यतितव्यम् । 

कि चाञ्च परिच्छेदे बहवो ददर्यकाव्यम्न्था उदाहरणत्वेनोपन्यसाः । तेषु कति. 
# ४ 

७, क , पयानां द्पणादितरत नामापि नोपरभ्यते । नामथेयमा्रेणानुमितसत्ताकानां तेषां 
पुनरुद्ववाय युरोपादिमहापुस्तकाक्या निरीक्षणीयाः ५ 

सप्तमे परिच्छेदे- अत्र क्षटि्युपस्थितये बहून्युदाहरणानि तनूङल स्थापि- 
तानि यथा- 

अनज्गमङ्गरगरहापाङ्गभङ्कितरद्धितेः । 
आलिङ्धितः सख तन्वङ्खया कार्त्यं खमते कदा ॥ 
साधनं सुमहयस्य यन्नान्यस्य विखोकयते । 
तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेताराकितां श्वम् ॥ 

'टीखातामरसाहतोऽन्यचनितानिःशङ्दष्ाधरः 
कञ्चित्केसरदूषितेक्षण इव व्यामील्य नेच स्थितः । 

सुम्धा कुड्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता त्र सा 
भ्रान्त्या धूतेतयाथ वा नतिश्ते तेनानि चुस्बिता ॥ 
्रुदुपवनविभिन्नो मचत्पियाया विनादाद् 

घनरुचिरकखापो निःसपल्लोऽ्य जातः । 
रतिविगलितबन्धे केरापादो सखुकेदयाः 

सति कुखुमसनाथे कं हरेदेष बही ॥' 

इत्यादौ परथमछोकख स्थाने ककातौ्यं यातु तन्वङ्गी कदानङ्गवशंवदा + इयम् 
(३६१।१४); द्वितीयस्य “घ्तारिबिजये राजन्साधनं खमहत्तव \" इयधेम् (३६।२); 
तृतीयचतुरथश्छोकयोः स्थाने शरससार इनैवौयुर्विनाशे तन्वि ते तदा ।` इयर्थ॑च 
(३६२।३) सरर्तरसुपन्यस्तम् । एवं आयोऽमेऽपि । इत्थं चेमान्युदाहरणानि प्राची. 
नोदाहरणपयेभ्यो निष्ृष्य विहितानीति स्पष्टं प्रतीयते । तत एवामीषासुर्वरिरताशा- 
न्वेषणप्रयासो निष्फलः ॥ 

अष्टमे परिच्छेदे-वामनोक्तानां शब्दा्थगुणानां प्रकारवस्रयाख्यानं (माधुर्य 
दुविकारणम्? इति भ्रकाशोक्तिप्रयाद्यानं च । वामनोक्तानामितरेषां गुणानामव- 
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= 3 माथ ते त्रिधा~ (४२४१) इति कारिकास्था रिप्पणी विलोक्या \ आसीसाग्वा- 
अनोक्तानां गुणानां प्रचुरः अ्रचारः । यतः-- 

भ्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नाना-छेषविचक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्येसंखे वाचो यहे खियः ॥ 

इत्यादयः सूक्तयो जज्ञिरे एवं तत्तत्काछिककविकमावरोकनेन तत्तत्कालिकी साहिख- 

साल्लस्थितिस्नेतु खराका ॥ 

नवमे परिच्छेदे--रीतीनां प्रतिपादनम् । तत्र वैदर्भी--गोडी-पाच्राटी-- 

लाटीनां खरूपाकखनेन भारतव्षीयाणां चिरंतनी विद्यास गद्धिरवगन्तुं शक्यते । 
क कत 

किचैता रीतयस्तच्र तत्रोपजीव्यनिबम्धेष्वपि सूपपायन्त इति नूतनलश्काङ्रोऽपि 

न प्ररोहतीति पृक्ष्मदया विभावनीयम् ॥ 

दशमे परिच्छेदे मदाकाव्योपयुक्तानां शब्दारंकाराणां (४४४-४७२) 

चमत्कृतानामुपमामेदानां च (४७३-४८९) निरूपणं तत्र “यमकं-' (४५१ ८) 

"संस्कृतमहाराषरयोः" (४६०।३) “साम्यं (४७३१) इद्यादिथन्थगतं टिप्पणं च 

दरौनादम् 

काव्यप्रकाराचपेश्षया बहुविषयप्रतिपादकोऽयं संदमै इलयन्न निणांयकानां न का 

निदनुपपत्तिः! फं तु केवरमेतावदौ भाग्यं यदमुष्यानुरूपे किमपि टीकारल्नं नाजनि। 

रामन्रणङृतटीकायां या जटिः सा भूमिकायाः २३ रे दशितेव । प्रायोऽसुना य. 

काकरणसमये मूरपाटक्षोदाय न यतितम् । अस्मदुपरुम्धयुस्तकेषठ तु ग-चिहपुस्तक- 

मतीव विभिन पञ्चमपरिच्छेदान्तं स्यते । कदाचिद््नऽपि स्यात्परं देवयोगालष्टपरि- 

च्छेदात्समार्िं यावद्धि्मातृकं नूतनं चास्त इति महती दुर्घटना । अत्र पुश्तके न 

केवरं पाण्भेद् एव, भ्रलयुत बहु मूरकारिका-इत्ति-उदारणानामपि भिदोपरुभ्यते। 

आरम्भात्श्चमपरिच्छेदान्तं ग-पुस्कपाठान्तयाणि विलोक्यानि । किमिह पुनरुततया । 

अदावधि सुद्रितपुस्तकेष्वपि कारिकादीनां दुरवस्थेव भायः प्राप्यते । यथा-^्नापि 

भविष्यन्-> (८७४) इति कारिका पदच्छेदवैर्षण्येन इत्ति (गद्य) रूपतां नीता । 

"मन्री खादथौनां चिन्तायां तद्वदवरोधो (९६।१३.९७।९) इति कारिका वृत्तियो- 

जनेन “मच्री खादर्थनिन्तायामर्थाखन््रावपादयः ।' इयचुष्वृरूपलं प्रापिता । एवं 

-कान्यान्तर्मडभूततया तु नेह म्पच्चयते ।' (४७१।२) इति इत्तिः "का्यान्तगेड़मूता 

यासा तु नेह प्रप्यते " इति शछछोकलं गमिता । इति दिक् ॥ 

"दष साहित्यमातङ्ञो दुश्रौद्योऽतिमह^्तरः । 
0 

सुष्टिमेय इवामाति दषैणे प्रतिबिम्बितः ॥ 
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श्रीमदहिश्चनाथकविराजप्रणीतः 
(र् ४ 

साहत्यदषणः। | १, 

श्रीमद्रासचरणतकंवागीशङ्तया विचत्यानुगतः। 
न ---नप्टेट८5-~ 

परथमः परिच्छेदः । 

ग्रन्थारम्भे निर्वित्रेन पभारिप्सितपरिसमाप्तिकामो वाञ्याधिक्ृततया 
वाग्देवतायाः सामुख्यमाधत्ते-- 

विघतिः। 
वागीश्चरीसरसगीतगुणप्रवाह सारसखतीसततसेवितपादपद्यम् । 
हेमाद्विमारकतश्चेखरकान्तमीशं बन्दे खगेन्द्रभुजमौलिगतं सुङुन्दम् ॥ 
श्रीविश्वनाथकविराजङृतिग्रणीतं साहिलयदपषणमतिस्थगितमग्रमेयम् । 
श्रीमद्विधाय चरणं शरणं गुरूणां यलेन रामचरणो विव्रणोति विप्रः ॥ 

यः परः परगणप्रकाशने कग्धवर्णनिकरो जयलयसौ । 
दोषगानरचिताघसंचया याधः पिष्कुनराजिरजसा ॥ 

समग्रसिद्धान्तम्रहव्यग्रमनसामनसिमते ्रकटदोषप्रकरविघरितादरकान्यादिनिरूपणे 
सलयप्यङकारग्रन्थनिकरे तेषामभीष्टमदु्टकाव्यादिनिरूपणमव्याहतराद्धान्तसंतानमलु- 

कारम्रन्थमारभमाणः म्रथमकारिकायाः सरखल्याराधनप्रयुक्तखार्थनिवोदपरयुक्तिपरतां 
प्रकाशयितुमवतरणिकां खयमेव भन्कृदाह-ग्रन्थारम्भ इति ! अन्थखय महा- 
वाक्यविरषद्यारम्भे आरम्भप्राकारे आद्यकरृतिरूपस्यारम्भख सद्लचरणाधिकरण- 
खबाधादियं लक्षणा, तत्प्रयोजनं च सङ्गलारम्भयोरन्यवहितत्वबोधः । केचित्त 
"आरम्भे भाविनि सतीर्थः" इदयाहुः । तन्न । तथा सलयारम्भग्राक्रार इति पदादि- 
वारम्मे भाविनि सतीदयस्मादारम्भप्रागभावसमानकाटीनलसयेव बोधः, न तु सदाचार- 
परम्परापरिप्राप्तस्यारम्भान्यवहितप्राक्षाटीनलस्य । नच काठान्तरीणमङ्गलचरणस्- 

[1 

विवृतिपूर्तिः । 
एकत्र य॒त्र नवचम्पकदामहारि हारावदातमितरत्र चकासि शोचिः । 

तसा इवाद्धततनूघटनाय तस्मै कलेचिदस्तु महसे प्रणतिः परसे ॥ 
आचार्यैरामचरणेन विकासितायां यदर्पणस्य विढृतौ विकल्त्वमस्ि । 
तत्पूर्तये जयपुरेन्द्रसमाश्चितेन दगोप्रसादङ्ृतिना क्रियते भ्रयलः ॥ 

1. खगेति । गरुडगृष्ठारूढम् , अत एव कनकाचटोपरिगतमरकतशञ्गखन्दरमिलयर्थः ॥ 



२ साहित्यदपेणे 

टार दिन्दुसुन्दररचिश्वेतसि सा मे भिरां देवी | 
अपहूलय तमः संततमथानखिरान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥ 

प्यदृष्टद्राय प्रकृतोपयोगित्वात्तयोरव्यवहितख बोधो ऽकिंचित्कर इति वाच्यम् । तख 
प्रारास्त्येनालन्तोपयोगिलकल्पनात् । निर्वि्रेन प्रतिबन्धकीभूतदुरद््टविघातद्ारा प्रा 
रिप्सितख चिकीषाविषयस्य परिसमासिश्वरमवणैपयन्ताुष्ठौनं तत्कामः । शरन्थक्रत्? 
इति शेषः } वाड्ययान्य्ादश विद्याः काव्यकलाः कामराल्रादीनि च, तदधिकृततया 
तदध्यक्षतया वाम्देवतायाः सरस्याः सर्मुख्यमाराधनेन खार्थसाधनानुङरुमाधत्ते 
करोति। अच्र प्रथमपुरंषाभिधानं “रामः सख्यं याचते”, “जीवलो रावणः" इद्यादिव- 
त्काल्पनिकभेदमूरीकृदय । अन्यथा अस्मत्कतरेतवेनोत्तमपुरुष एव स्यात् ! न च उत्ति- 
कारकारिकाकारयोर्वास्तवो भेद इति वाच्यम् । ^रसखरूपं निरूपयिष्यामः इति प्रति- 
्ञातत्तिकारस्य कारिकया रसनिरूपणं तथात्वेऽसंगतं सयात् । शरदिच्दिति । 
सा वेदागमादिग्रसिद्धा । सद एन विष्णुना वर्त॑माना वा ! गिरां देवी सरस्रती मम 
चेतसि वतमाना सती तमोऽन्ञानमपहृदय विनाद्य अखिलान् सवान् वाच्यलक्ष्यतात्प- 
येव्यद्गयरूपानर्थान् वस्तूनि संततं यदा यदरथज्ञानसुपयुक्तं तदेव प्रकाशयतु प्रकटीक- 
रोतु 1 यद्वा “संतत” इति (तमः* इव्यस्य विशोषणम् ! निनिडमियर्थः । सा करसी । 
दारदिन्दोरिव खन्दरी अतिविङ्दा रुचि्दी्षियेस्याः सा तथा । शरदिन्दुरपि तमो 
ध्वान्तं विनाद्य अथौन् वस्तूनि प्रकाशय तीत्युपमा । वाड्याधिकतखद्यापनाय गिरां 

देवीः इत्यनेन सरश्वद्या उपन्यासः । अथवा देवी दुग मम गिरामथोन् चेतसि 
व्युत्पित्सूनां हृदि प्रकारायतु । सा कीदशी । शरदिन्दुखन्दरः रिवस्तत्र रुचिरभिखाषो 
यस्याः सा तथा । अन्यत्समानम् । एतत्पक्षे वाञ्ययाधिकृततयाः इति कतूविशेषृणम् । 
वाख्ययाधिकृतो अन्धकृदिलर्थः । “अवाग्देवतायाः* इति गोपनीयदेवताया इयर्थः । 
इष्टदेवताया गोपनीयल्रमागमे असिद्धम् ! अत्र “साः इद्यनेन सरखलयाः श्रवणम् । 
नयेतसि वर्तमानाः इदयनेन मननं ध्यानं च रभ्यत इति भरिविधं सरसल्याराधनमन्न 
फलितम् । तस विघ्न्वंसद्वारा प्रारिप्सित्तपरिसमासिः फलम् । खतःसिद्धविघ्रविरहस्य 
प्रारिप्सितपरिसमापिरेव फलम्, न तु विशिष्टम् ! यथा-निष्पापद्य बह्यलोकश्रा्षिरेव 
संध्योपासनसय फटम् , न तु पपक्षयपृवैकव्रह्मरोकप्रा्षिः । तदुक्तम्-“संघ्यामुपासते 
ये तु सततं शेसितन्रताः । विधुतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥` इति । यद्रा 
निर्विघ्रेन विघ्ाभावद्रारेयर्थः । अभावश्च यथायथमलयन्तामावो ध्वसश्व ्राह्यः । अदय- 
न्ताभावपक्षे अन्वयव्यतिरेकानुविधायिखरूपं जन्यखमादाय व्यापारलनिवोहः । एत- 
न्मते सर्वत्रैव विरिष्टफरसंमव इति सवं समज्ञसर्मू । प्रृ्यज्गं प्रयोज नवन््वं दशैय- 

१. श्रागभावनाश्छे वाः इति मुद्धितपुस्तकेऽधिकः पाटः. 2. तस्य विच्वामाचद्यारा प्रारिष्तितपरिस- 

मातिः फम् । अभमावश्वात्र भवेस; प्रागभाव्रश्च चिवक्षणीयो योग्यत्वात्. । अत्यन्ताभावस्य ध्वंसपाग- 

भावाभ्यां सह॒ विरोधेन विन्नालन्ताभावस्य जन्तुमात्रेऽसंमवात्् सदातनसेसर्गभावरूपस्य तस्य 
स्यापःरत्वामावाच । न च प्रागमावस्य जन्यत्वाभावा्कथ व्यापारत्वमङ्गीकृतमिति वाच्यस् ॥ कायना- 

द्यस्य तस्य कालान्तरसंबम्धस्ये्टसाधनत्येन व्यापारत्वाङ्गीकारात् कालान्तर्संबन्धस्य जन्यत्वस्य संम- 

वात् ! उरन्यरथा विश्चरूपक्रार्येण तलसागभावस्य नाशे इषटसमाि्म स्यात्. ॥› इति पुस्तकान्तरेऽधिकः पाठः+ 



परथमः परिच्छेदः | ३ 

अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफेरेव फलवत्वमिति काव्य- 
फठन्याह- 

चतुवगेफलग्रापषिः खखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्खरूपं निरूप्यते ॥ २ ॥ 

चतुर्वगेफरप्रापिर्हिं काव्यतो रामादिवस्मवर्वितव्यं न रावणादिवदि- 
त्यादिङ्ृत्यरृत्यप्रवृ्तिनिवृच्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतेव । 

ति--अस्येति । अक्रसयमानस्येयर्थः । काव्याङ्गतया काव्यफलसाधनेऽग्रधानकारण 
तया । कान्यफर्रिति धान्येन धनवानितिवदभेदे तृतीया । कान्यफ़लाभिन्रफल्वत्व- 
मिदयर्थः । यथा ददोपोणमासाज्गानां प्रयाजादीनां ददैपोभमासफञेनैव फलवत्वं तथा- 

सापीति भाव्यम् । ननु प्रयाजादी नामङ्गपूर्वजननद्राय परमापूवे प्रत्युपकारः संमव- 
तीति तत्न तथास्तु, ग्रकरृते तु शाख्रसय काव्यशुणदोषादिज्ञापनोपक्षीणत्वेन चतुर्वभम 
परल्युपकारासंभवात् कथ तत्साधनलमिति चेत् । न । काव्यं हि खरूपसन्र कारणम्, 

किंतु कृतिन्नप्यन्यतरविषयतया तत्रासयोपकारः संभवतीति न कापि विप्रतिपत्तिः । 
नन्वस्य चतुवगौतिरिक्तकाव्यगुणादिज्ञानरूपफलसत््वात्कथमेवकाराथीन्वय इति चेत् । 
न । फलवद्” इयनत्र मतोः प्रशस्तार्थत्वेनोतकृष्टफएर्परलात् । एवं च चतुर्वगसाध- 
नलज्ञानेनात्र खोकानां साभिनिवेशप्रवृत्तिभेविष्यतीति भावः । काव्यफर्दर्लनपुरःसरं 
काव्यस्वरूपनिरूपणं प्रतिजानीते-चतुवर्भति । चतुर्वैगो धमौ्थकाममोक्षा एव फलम् 
खुखादनायासात् । अल्पधियां सुककुमारमतीनाम् । अपिना परिणतबुद्धीनां च । एवकारेण 

वेदशाखव्यवच्छेदः । "यतः इति "काव्यात्? इदस्य विशेषणम् । एवं च प्राचीनासंमत् 
नीरसकाव्यं चतुर्वगोसाधनलान्न निरूपणीयमिति फलितम् । तेनायासं विना चतुर्वग- 
साधनत्वेन, तख काव्यस्य खरूपमिति खमसाधारणं रूपमितरव्यावतेको धर्मः+ लक्षणमि- 

र्थः । निरूप्यते ज्ञाप्यते । कान्यस्य चतुरवैगैसाधनलमुपपादयति-चतु्वगफल- 
प्रसिति 1 रामादिवत् रामादिनेव चतुर्वरीकामेन पिच्राज्ञापरिपाङनादौ अवर्ति- 

1. काव्येति । सकरपुरुषाथंसाधनक्षमस्य काव्यस्य प्रादुमौवे शक्तिव्यत्पत्तिरभ्या- 
सश्च कारणम् 1 शक्तयादीनां खरूपमाह शद्रटः-"मनसि सदा संसमाधिनि विस्फुरणम- 

नेकधाभियेयसख ! अद्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ प्रतिभेलपरेर. 
दिता सहजोत्पाधा च सा द्विधा भवति । पुंसा सह जातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥ 

खस्यासौ संस्कारे परमपरं मृगयते यतो हेतुम् । उत्पाया त॒ कथंचिद् व्युत्पत्या जन्यते 
परया ॥ छन्दोन्याकरणकलाकोकखितिपरदपदा्विज्ञानात् । युक्तायुक्तविवेको व्युत्प- 

त्तिरियं समासेन ॥ विस्तरतस्तु किमन्यत्तत इद वाच्यं न वाचके रोके । न भवति यत्का- 

व्याङ्गं॒सर्वज्चत्वं॑ततोऽन्येषा ॥ अधिगतसकलक्ञेयः सुकवेः सुजनस्य संनिधौ नियतम् । 
नक्तदिनमभ्यखेदभियुक्तः साक्तिमान्काग्यम् ॥> इति । अयमेवाद्चयः शदाक्तिनिपुणता- 

इति शोकेन निबद्धो राजानक्रमम्मरः ॥ 

१, शचतु-” इत्यादिः “छुपरतीतेव' इत्यन्तः पाठो ग-पुस्तके नास्ति, 
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उक्त च- 
“धमोर्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीर्ति प्रीतिं च साघुकाव्यनिषेवणम् ।' इति । 

किच काव्याद्धर्मप्रातिभंगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना } “एकः 
दाब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्न्नातः खर्म खोके कामधुग्भवतिः इत्यादिवेद- 
वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव । अर्थपरा्िश्च प्रत्यक्षसिद्धा  कामप्राध्िश्चाथ- 
दरव । मेोक्षपरा्िश्चतज्न्यधर्मफलाननुसंधानात् । मोक्षोपयोगिवाक्ये 
व्युसतत्याधायकतवाच । चतुर्वमेप्रापि्हिं वेदश्यास्ेभ्यो नीरसतया दुःखा- 

-- --" ~~~ न~ + 

तव्यम् । न रावणादिवदिति । रावणादिनेव परदारहरणादौ न प्रव्तितव्यमि- 
व्यर्थः । कदं विदितं कम, अङ्के निषिद्धं कर्म, तयोः प्रवृत्तिनिष्रत्ती यलविदेषो 
तयोशूपदेखस्तज्ननक ज्ञानं स एव द्वारं व्यापारस्तन । तथाहि--काव्याद्विहितकर्मणि 
कर्तैव्यताज्ञानं ततस्त्र श्र्ृत्तिस्ततस्तदयुष्ठाने ततो घर्मस्तस्मादर्थकामो 1 “धर्मादर्थश्च 
कामश्च इति स्मरणात् । विदहितकर्मफङ्यागानिषिद्धाननुष्ानाच मोक्षः । शुक्तः 
कर्मफरं यक्ा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्" इति स्मरणात् । श्यापारे कतै गपारिणो 
नान्यथासिद्धिः इति न्यायेन काव्यस्य घमोदिजनकलमिति मावः 1 अच प्राची. 
नानां संबादमाद--उक्त चेति । धमीर्थकाममोक्षेष तदुपायेषु वेचक्षण्यं विरिषटज्ञानं 
कलासु तरृयगीतादिचुःषष्टिप्रकारासु 1 साधुकान्यस्य निषेवणं करण ज्ञान च.। ननु 

काव्यं कर्तैव्यलाक्वव्यलज्ञानद्रारां कृदयाकृलयमप्रद्यत्तिनिवृ्ती प्रति कारणभ्ास्तां धमा- 
दि प्रति खन्यथासिदधमेव, इयत आओह--किचेति ,] काव्यात्" इति प्राघ्यन्तपदच- 
तु्येऽन्वेति । स्तवो गुणज्ञापनम्.! आदिना विष्णुजन्मादिज्ञापनं तद्धारेखर्थः । एवं 
च काव्यान्तरमफरमत आह--एक इति । एकोऽपीलर्थः । सुश्रयुक्तो रसवत्तया 
रचितः सम्यक् ताद्रूप्येण ज्ञातः ! अत्र वाकारो बोध्यः । इद्यादि(वेद)वाक्येभ्यः इदया- 
दिश्रुलयादिभ्यः। सत्कान्यकृतिङ्घप्योरन्यतरस्य धर्मसाधनं श्रौतमिति भावः । प्रक्ष 

सिद्धे ति । घनिस्तवादिना कवीनां घनप्रािर्खोके असिद्धैवेयथः । कामप्रासिश्चति। 
कामयते, कामो विषयभोगः \ “धमादर्थस्ततः कामः कामात्छखसमुन्नतिः' इति 

स्मरणात् । एतञ्नन्येति । काव्यजन्येयर्थः । धर्मेफर्खाननुसंधानादेव तदधीनो- 
त्पत्तिकयोरर्थकामयोरत्पत्तिसेभावनेव ` नासीति तयोरसुपादानम् । यद्वा धर्मप्रधानं 

फट धर्मफङं तेनार्थकामयोरपि संग्रहः । अनचुसंधानात् अपारमाथिकत्वेन साध्यला- 

निधौरणात् मोक्षोपयोगिवाक्यमुपनिषदादिसत्र व्युतत््याधायकखाद्. दडतरज्ञान- 

जनकत्वात् । ननु काव्यादुपनिषदादिव्युतपत्तिस्ततस्तदथागुष्टानं ततो मोक्षप्राप्षिरि- 

ल्यन्यथासिद्धितादवस्थ्यमेवेति चेत् 1 सदयम् 1 उपनिषदादिज्ञानादपि मोक्षप्राप्तिरि- 

लयभिप्रायेणासखोत्यापनात् “काव्यादेव इलेवकारव्यवच्छेयं दशयति-चतुर्व्गेति । 

वेदा ऋग्यजुःसार्मानि । शाच्नाणि मीमांसादीनि । दुःखादेवेति खुखन्यवच्छेदः । परि- 
तात ०८७५७ ०००५५ 

१, सुज्ञातः' ग. २. "अथातः" क-ख-गः ३. श्रिणैव क. ४. सासाथवाख्याः* इति खुद्रितथुस्तके 



प्रथमः परिच्छेदः | ॥ 

देव परिणतबुद्धीनामेव जायते । परमानन्दर्संदोहजनकतया सुखा- 
देव सुकुमारवुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव । 

[० ६९ [० क ननु तर्हिं परिणतवुद्धिभिः सत्यु वेदशाखेषु किमिति काव्ये यलः 
करणीय इत्यपि न वक्तव्यम् । कटडकोषधोपदामनीयस्य रोगस सि- 
तशषकरोपल्चमनीयत्वे कसय वा रोगिणः सितदयर्करापवृत्तिः साधी- 
यसी न सात् | 

किंच । काव्यस्योपादेयत्वमथिपुराणेऽप्युक्तम्- 
“नरत्वं दर्भं कोके निदु युद्रुमा । 
कवित्वं दुरेभं तत्र विद्या तत्र सुदरुभा ॥' 

शत्रिवगेसाधनं नाव्यम्, इति च । विष्णुपुरणेऽपि-- 

'काव्याखपाश्च ये केचिदीतकान्यखिखानि च | 
अ, = 

राब्दमूर्तिधरस्येते विण्णोरंल्ला महात्मनः ॥› इति । 

तेन हेतुना तस्य काव्यस्य खरूपं ॒निषूप्यते । एतेनामिधेयं च 

णतवुद्धीनां वेदादिभ्यो धमौदिप्राधिः खंखात्र मवति । सुकुमारमतीनां ठु इुःखाद- 
पिन भवतीति भावः । परमानन्दसंदोहो रसाखादखुखपरम्परा । अपिना परिणत- 

बुद्धिसमुचयः । तथा च रसाखादार्थमपि प्रवर्वमानख कृलयाकृदयोपदेदापयंवसन्नं सत् 
काव्यं चतुर्वेगेमपि जनयतीति भावः । नु चदुर्वैगाथं तरक्षावन्तो वेदलाखरा- 
ण्यनाटृलय कथमनाप्तवाक्ये काव्ये प्रव्वैन्तामियसिप्रायेणाशङते- नन्विति । तर्द 
काव्य चतुर्वगंसाधनत्वस्वीकारेऽपि । यलश्वतुर्वेगर्थमुयमः । काव्यात्तावद्रसास्वादो 
दुःख विना धमोदिपराप्िश्च मवति । वेदादिभ्यस्तु दुःखादेव धमोदि्रा्षिरेवेति 
वेदादयपेक्षया काव्ये समाद्र इति समाधानं टीकिकटटान्तेनाह--कट्ुकोषधेति । 
कटुकेति तिक्तकषायादीनामप्युपरक्षणम् 1 सितशकंरा अतिद्यभ्रयुडविकारविशेष्ः । 
तथा च काव्यस्यानाप्तवाक्यत्वेऽपि स्णतिसदाचारवद्वदाचुमापकत्वेन प्रामाण्यमिवि 

भावः । काव्यस्य युकतिसिद्धमुपादेयत्वसुपपाय वाचनिकं तदुपपादयति--किचति। 
तत्र नरजन्मनि शाक्तिः काव्यकरतिक्ञघ्यन्यतरजनकः संस्कारविशेषः । नरिवगो धमोर्थ- 
कामाः। नाय्वमंभिनयप्रधानं नाटकादि । काव्याखापा इति  रसन्यज्ञकाः सर्व्दाथां 
इयर्थः । कारिकास्थं ®तेन- इत्यादि व्याल्यायते-- तेनेत्यादि । एतेन व्चतुर्वगंफ- 
लग्राप्निः- इद्यादिष्टोकेन । अभिधेयं चेति । चकारेण प्रयोजनसंबन्धयोलभः । 

१. "काव्येषु किमिति प्रयलः घ. २, (चः क-ख; “अपि' इति घ-पुर्तके नासि. ३. तिन~ 

इयादिः शुनः कापि, इति, इत्यन्तः पाठो ग-पुस्तके नास्ति. ४. “ब्दा इति पुस्तकान्तरे, 



६ साहित्यदपंणे 

मदरितम् । तक्छिखरूपं श्ावकाव्यमिव्येक्षायां कथिर्दह--^ तददोषौ 
शब्दार्थो सगुणावनङ्कृती पुनः कापि इति । एतचिन्तयम् । तथाहि-- 
यदि दोषरहितयेव काव्यत्वं तदा-- 

नन्यक्रारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसक्ररं जीवत्यहो रावणः । 

पिभ्धिक्च्छक्रजितं प्रबोधितवता फं कुम्भकर्णेन वा 
ख्गगामरिकाविद्धण्ठनव्थोच्छरनैः किमेभिः ॥' ईति । 

संबन्धश्चात्र प्रयोजनाभिघेययोः का्येकारणभावरूपः । कशिदिति } कान्यप्र- 
काशाधरतकारिकाकार इत्यर्थः ! तदिति । कान्यमिदयर्थः। शछब्दाथोविति । विनि- 
गमनाविरहेण उपस्थापकत्वसंबन्धेनार्थवििष्टः शब्दः उपस्थाप्यलसंबन्धेन शब्दवि- 

दिष्टश्वार्थः काव्यमिदयर्थः। अचर शब्दार्थयोर्विरोषणविेष्यभावे व्यज्ञकलाव्यज्ञकलाभ्यां 
वेचिनत्र्यविरोषरूपारुकारप्रयोजकलापरयोजकलाभ्यां प्रधानाग्रधानभावो नियामकः । 
न च यत्रोभयो््य॑ज्ञकलं वैचित्रय विशेषाधायकलं वा तत्र का गतिरिति वाच्यम् । बाहु- 
व्येन व्यज्ञकत्वेन चमत्कारातिश्याधायकत्वेन वा तन्न व्यवहारोपपत्तेः । नच तथापि 
यञ्च व्यज्जकयोवैवित्यविरोषप्रयोजकयोवौ तुल्यं तत्र व्यवदहारानुपपत्तिरिति वा- 

मू ! प्रथमोपस्थिति विषयत्वेन शब्दस्येव प्राधान्यादविशेष्यत्वोपगमात् ! “काव्यत्वं 
दाब्दार्थोभयपयाक्तम्" इति कश्चित् । तन्न । तथा सति शब्दमात्रखय प्रयक्षे "काव्य श- 
णोमिः इति प्रतीतिसाक्षिकं काव्यतभ्रयक्च न खात् । व्यासज्यकृत्तिधर्मस्य टोकिकभ्- 
लक्षे यावदाश्रयश्र्क्षसय कारणत्वात् ! सगुणौ माधुर्योजःप्रसादगुणविरिष्टौ । अन- 
ठङती इति । कषषद्यै नन् । अस्फुटालकाराविदय्थैः । कापीति । प्रायेण स्फुय- 
ठंकारसद्धावे काव्यत्वम्, क्चित्स्फुटारुंकार विरहेऽपि ! एतेन स्वत्रैवाङुकारसद्धाव 

सूचितः ! अलरंकाराश्च यमकोपमादयः । चिन्त्यमिति । द्ष्यमिदयर्थः ! दोषसुप- 
पादयति-तथारीति 1 काव्यत्वमिति ।'अङ्गीकरोषि" इति शेषः । क्रचित् क- 
व्यत्वाद्गीकारः" इयेव पाठः ! न्यक्कार इति । श्रीरामे राक्षसान्नाशयति सति रा- 
वणस्य खकीयभत्सनमिदम् । मम यदरयोऽयमेव न्यक्कारः । विनारितप्रभूतारेररि 
सतत्वस्यैवानादरातिशय प्रतिपादनाय न्यक्कारत्वेनारोपणम् । तत्रापि तेषु सत्स्वपि 
मनते 

1. काव्यप्रकारोति । वृत्तिकार एव कारिकाकारः । तथाहि-^्माखा तु पू- 

ववत्? इति कारिकायां पूर्ववद्? इति कथनेन वृत्तिकारकारिकाकारयोरेकत्व एव दृत्ति- 

मावरप्रददितमालोपमायाः सूत्रे पूर्ववत्, इति दृषटान्ततयोपन्यासः संगच्छते । “मारोपमा 

बतत रक्षिता कारिकायां तु सा दृष्टान्तीक्तेति दृत्तिकृत्कारिकाकृतोरेक्यं स्वयमेव राजा- 

नकमम्मटः सूचित्तम् ।" इति सुधास्नागरे भीमसेनदीक्षिता अपि वदन्ति ॥ 
थिका णा 

१. तावत्» ग-पुस्तके नास्ति. २. “आहः क-ख-व-पुस्तकेषु नास्ति. ४ "कान्यत्वाङ्गीकार 

क-ख-ग-घ, ४. “इति' क-ख-घ. पुस्तकेषु नारित. ५. अत्र॒ कब्दाथयोः-्लयादिः श्विष्यत्वो 

पगमात्? इ यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नारित. £. ससंनिक्पषंस्यः इति स॒द्वितपुस्तकपाटः» 
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अस्य ®छोकस्य विषेधानिमशेदोषदुष्टतया काव्यत्वं न खात् । 
मरस्युत ष्वनित्वेनोत्तमकाव्यताखंङ्गीकृता । तसादव्यापिरक्षण- 
असौ राम एकस्तापसः । तपस्विभक्षकलयय ममारिरयमपि न्यक्कारः । देषातिशशयाद्रा- 
सथ्याद्ःपदेनेव निदेशः, न तु नाश्ना ! सोऽपि तथाविधोऽपि अत्रैव लद्कायामेव, न त॒ 
द्रे, राक्षसकुलं निहन्ति, न तु छकायितः कापि दृरे तिष्ठति । द्वि्रराक्षसहनमे कदा- 
चिरक्षमः सात्तन्न, छु समूहम् \ प्रबोधितवता प्रबुद्धेन ! शुधिर् बोधने" इदययख 
भोवादिकसख्य रूपम् । न तु चुघ अवगमने" इलयसय दैवादिकस्य ! तस्यानिरत्वाद् । 
यद्रा प्रबोधित प्रबोधनं तद्वता । जागरितेनेदयथः । एताद्शपराभवेऽपि रावणो जी- 
च तील्याश्वयेम् ! अलयन्तशघ्रुपरामवकारित्वसूचनाय रावण इ्यनेनात्मन उत्कीरव- 
नम् । भरामटिका शषुद्रम्रामः तस्या विदण्ठनेन व्रथोच्छनैः व्य्थमुद्विक्तविक्मैः । अन्न 
विधेयसख न्यक्रारख रचनविपरीयेन गुणीभूतमिति । श्लर्मग्रामटिकाविदष्ठनन्र- 
थोच्छरनैः" इदयत्र ्रथात्वं॑विधेयं तचच समासे युणीभावादनुवाद्भ्रतीतिङृदिति च 
द्विरूपो विधेयाविमरेः । अत्रेटापत्तो दोषमाह--प्रत्युतेति । यं निपात(न)समुदायो 
विपरीतार्थकः । ध्वनिसत््वेन रैष्यांजन्यखावसाननरूपनिवेदास्यभावभ्वनिसंभवेन । 
अस्य नन्यक्रारः-” इद्यादिवाक्यसमुदायस्य । अङ्गीकृतेति ! इदसुत्तममतिशयिनि 
कम ० [क क ` ए ------------------ ~~ 

1. चिधेयेति । विधेयाविमदयः, अयमेवाविशष्टविधेयां इति च कथ्यते । प्रकृते 
अय पदस्योदेदयतया विवक्षितस्य विधेयता, न्यक्रारपदस्य विधेयतया विवक्षित सोदेदयता 

च दोषसुद्धोषयति । “अनुवाचयमनुक्त्वैव म निधेयसु दीरयेत् । न दयरन्धास्पदं फिचित्कु- 

चचिरप्रतितिष्ठति ।° इति न्यायेनोदेदयविधेययोः पोर्वापयंख नियन्नितत्वात् । अतत एव 
“पर्वतो वहिमान्? इत्येवाभिधीयतते, न तु विपयांसेन । तथा उच्छरुनत्वसुदिर्य बिधीय- 

मानं वरृथाल्वं समासे युणीङ्ृतम् । एवं च “न्यक्कारः; (“अयं इत्येतयोः पदयो्िपर्ययो 

वाक्यदोषः ! “वृथोच्छूनैः” इयत समासगतत्वेन पददोषो नतु वाक्यदोषः ॥ 

2. अङ्गङ्ृतेति । आनन्दवधनाचर्यैरिति देषः! तथाहि--“खुिङ्वचनसंबन्धेस्तथा 
कारकराक्तिभिः । कृत्तद्धितसमासैश्च वोत्यो रक्ष्यक्रमः कचित् |° इति कारिकानुसारे- 

णाच श्चेके भूयसा सवैषामप्येषां स्फुयमेव व्यज्जकत्वं ददयते । तत्र “मे यदरयः* इलयनेन मम 
दाञ्चुसद्धावो नोचित इति संबन्धाचयोचिलयं क्रोधविभावं व्यनक्ति “अरयः इति बहुवचनम् । 
‹तत्राप्यसौ तापसः” इत्यत्र तपो विधते यस्येति पौरुषकथाराहित्यं “अण. च इति सूत्रविहितेन 

मत्वथीयेन तद्धितेनाभिन्यज्यते । तत्रापीति निपातान्तसमुदायेनाव्यन्तासंभावनीयत्वम् । 

मत्कर्तका यदि जीवनक्रया तदा हननक्रिया तावदनुचिता । “सोऽप्यत्रैव निहन्ति 

इत्याद्ावतरैवेति मदधिष्ठितो देशोऽधिकरणम्, निःशेषेण हन्यमानतया राक्षसबलं च 

वमति, तदिदमसंमाव्यमानसुपनतमिति पुरुषकारासंपत्तिध्वन्यते कारकशक्तिमरतिपा- 

१. नतु नाख्ना' इति पुस्तकान्तरे नास्ति. २. श्वृथात्वस्य समासे गुणीभावो विधेयाविमच्ैः 

इति सुद्वितपु्तके पाट. ३. लर्भमाम-' इत्यादिः "विधेयाविमश्चीः इत्यन्तः पाठो सुद्रितयुस्तके 

नास्ति, ४. "निपातनमेतद्धिपरीताथम् । ध्वनिसत्तव वक्ष्यमाणपदांशगतासंलक्षक्रमम्यर्थरूपध्वनिसक्तेः 

इति पुस्तकान्तरे पाठः 



८ साहित्यदषणे 

दोषः । ननु कथिदेर्वा्ोऽतर दष्टो न पुनः सर्वं एवेति चेत्तर्हि य- 
क भ (कभ 

तादो दोषः सोऽकाव्यत्वपयोजकः यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यतप्रयो- 
जक ईइत्यश्ञाभ्यासुभयत आकृष्यमाणमिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि 

1] 4 = र ॐ 5 (५ 

नस्याद् । नं च कृंचिदेवांशं काव्यस्य दंषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो 

व्यज्ञये वाच्यध्वनिवुधेः कथितः इति वदता खयमेव खीछकृदे यर्थः । तस्मादुक्तदोषसत््वे- 
ऽपि काव्यत्वखीकाराषक्षणदोषः दोषाभावधटितनिरुक्तकाव्यलक्षणदोषः । ननु विधे- 

याविमश्चेदोषस्तावदाशिकस्तेन सै काव्यं न दुष्टं निरदौषस्येव गुणा्टकारसद्धावे 
काव्यखमिदभिप्रायेणाश्ङ़ते- नन्विति । अव्र न्यक्रारः- इव्यादिवाक्ये स- 
वोँऽपीति समुदायोऽपीयर्थः ¦ यच्र ध्वनिरिति । असयः" इति बहुवचने “अत्रैव 
इति सर्यनाश्चि “निहन्ति इति तिङि अदेः इदयव्यये श्रामरिकाः इति करूपतद्धिते 
“विद्धण्ठन' इत्युपसरगे भुजैः" इति वहुवचने च यथायथं ष्वनिर्वेदितव्यः । अंजञाभ्यां 
दष्टादुटमागाम्यासुभयतः कान्यत्वाकाव्यत्वाभ्यामाकृष्यमाणं व्यावलंमानमिदं न्य- 
क्रारः- इदयादिवाक्यं किमपि एकतरत् । अच्रापदा ईष्यया वा उदीपितं “जी- 
वलदो रावणः- इद्यादिना व्यज्यमानेन खानौजस्यरूपदैन्येनानु भावेन संबटितं 

सखावमाननं नि्वेदाख्य भावरूपो ऽसंलक्ष्यक्रमन्यङ्गयो घ्वनिः । वक्ष्यमाणाः पदांशव्य- 
ङ्ञयास्तसेव परिपोषका इल्यवधेयम् । न॑न्वदोषाविद्यनेनांरिकदोषातिरिकदोषाभा- 
ववन्ताविति विवक्षणीयमिलत आह--न चेति । शरुतिकटूादय इ्यादिषदा- 
भ ००००४५५४ ~" 

द्ैश्च दाब्दैः !। रावण इति तु पदं लोकान्रावयवील््थं जहदल्यन्तप्राक्तरूपाशैन्तसे 
संमितम् । "्धिग्धिकच्छकनितं-> इत्यादो भिग्धिगिति वीप्सायाः; राक्र जित्तवानित्या- 
ख्यायिकेयमिव्युपपदस्तमासेन सदशृतः स्वभत्याद्तमासस खपोरपानुसरणं प्रति श्या- 
मटिकाः इत्यत्र “अस्प इति सृत्रविहितस्य करूपतद्धितस्यावहुमानास्पदत्वम् 1 वृथेल- 

व्ययस्य स्ात्मपौरुषनिन्दां मति व्यञ्जकत्वम् 1 एवं व्य॒ज्जकमूयस्त्वे च धटमाने का- 
व्यस्य सर्वातिशायिनी बन्धच्छाया सञुन्मीकति 1 यत्र हि व्यङ्खयावमासिनः पदयेक- 
स्यैव तावदाविमीवस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया, किमुत यत्र तेषां बहूनां समवाय 
इति अन्थकाराश्चयः ॥ 

1. न चेलयादि । यदि सर्वत्र दोषः काव्यस्य सर्वमेवांशं दूषयन्नकाव्यत्वमेवो- 
त्पादयेत्ताहिं "^तुरक्गकान्तासुखहग्यवाहज्वारेवः इत्यत्र वडवाभिञ्वालारूपस्या्थस्य वि- 

१. दूपयन्तिः ग, >. क्षणस्य निरुक्तकाव्यलक्षणस्य दोप इतरेतरभेदालुमानेऽसाधकतवम- 
योजिकाः इति सुद्धितयुसतके पाठः. ३. सुद्वितयुन्तके तु "यद्यपि निरक्तध्वनेः सख॒दाय्नाक्याथव्यडयस्वे- 
नाहिकस्व न संभवत्ति, तथापि ध्वनिप्रकरणे वक्ष्यमाणानां तत्पारपोपकाणां पदांशध्वनीनामांङिकत्वा- 

मिमायेणेदम् 1 नन्वयमेव च्यक्ार इति न्यक्कारस्य विधेयत्वं विवक्षितं तच्च शब्दरचनवरेपरीलेन 
वाक्यदोष इति वक्ष्यमाणादुसरणेनाविमक्रविधेयान्तरस्य वाक्यदोपस्यात्र स्ाचत्रांशे दोप इत्यसेगत- 

मिति चेत् । न ! वाक्यसमुदायस्यास्य एकवाक्यश्य दुषटस्ेऽपि निर्दोधवाक्यान्तर संभवात् 1 इति पाठे- 

डस्ति, ४. "अरयः इति- इत्यादिः "ध्वनिर्वेदितच्यःः इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. ५. "कोव्यल्य- 

ग्यवस्थापनव्ययघोरादह--' इति स॒द्वितपुस्तकपाटः. ६. श्ुतिकद्वादधयः' इति पुस्तकान्तरे नासि. 
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दोषाः, किं तर्हिं स्वमेव काव्यम् । तथाहि-काव्यालममूतख रस- 
स्यानपकषेकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते । अन्यथा निलयदोषा- 
नित्यदोषत्वव्यवखापि न स्यात् । यदक्तं ध्वनिकशृता- 

“श्रतिदृष्टादयो दोषा अनित्या ये च दरदिताः। 
ध्वन्यास्मन्येव श्रृङ्गारे ते हेया इद्युदाहताः ॥* इति । 

~~~ ~~~ 

द्विधेयाविमशदेः परिमरः । ययेवं तर्हिं किं दृषयन्तो दोषाः स्युरत्राह-सवेमिति। 
परम्परया रसदुघकत्वेनेव तेषां स्वैदृषकलमन्याहतमेवेलयभिप्रायः । श्रुतिकङ्चदीनां 
परम्परया रसदूषकल्रमङ्गीकारयन्नांशिकलाभावसुपपादयति-तथादिति । अन- 
पकर्षेकत्वे अनपकषरैकत्वाङ्गीकारे । तेषां श्रुतिकटादीनाम्। नाङ्गीक्रियते 'युष्माभिः*इति 

रोषः । ररसापकरषेकाःद्खोषाः' इति दोषसामान्यलक्षणायोगादिति भावः । अत्रष्टापत्तौ 
दोषमाद-- अन्यथेति । विपरीतमताङ्गीकारे इव्यर्थः । अत्रे्पत्तौ प्राचीनमत- 
विरोधं दरोथति--यदुक्तमिति । अनिद्या इति । तेषां क्चिदोषलात् क्- 
चिद्धुणलाचानिदयदोषत्वं तच दोषपरिच्छेदे व्यक्तीभविष्यति ध्वनिर्व्यज्ञकः राब्दो 

म्रहृष्टतया मानाद्छिशख्याथेदोषापत्तिः । एवं चात्र काव्यत्वं न स्यात् । परं समुद्रान्तं 

नायां वडवानठ्ज्वारायां कदाचित्सं भाव्यमानस्य मध्योहसनस्य पुरि ददौ नाभेदाध्यवसाये- 
नासया ज्वाखात्वोस्मक्षणात्को नामास्य काव्यत्वं निवारयितुमीष्टे ॥ 

1. नाङ्गीक्रियत इति । कचिद्रसे भासमानेऽपि दोषत्वमङ्गीक्रियत एव । यथा 
भगधद्ध दैहरिसंकटितवेराग्यङतकस्य न्ह वा हारे वा कुसुमदयने वा दृषदि 
वा~- इति शोके मिथ्यात्वेन परिभाव्यमानं जगदाटम्बनम् , तपोवनादिकमुदीपनम् 9 

सर्पहारायोः समददौनमनुमावः, मतिधृतिहषां व्यभिचारिमावाः, निदः खाथिमावः, 
एवं दान्तरसनिष्पत्तौ सत्यामपि 'कचित्पुण्यारण्येः इति यदभिहितं तदिकर्पम्रतिपाद- 

कमभेदवासनाविरुद्धमनुचितमवभास्ते । धारारूढसर्वसाम्यविगकितिमेदाभिमानयन्थेर्हि 

सर्वत्र स्वं शिवमयं प्दयतस्तपोवने नगरावस्करक्ूटे च विमलात्मखाभवृ्ततया समानदृखः 

कचिष्पुण्यारण्यादिवचनमनुचितोचारणमेव ॥ 

2. श्रुतीति । शतिदुष्टा अ्थदुश वाक्याथेवलादशटीका्थग्रतिपत्तिकारिणः । यथा-- 

'दिद्रन्वेषी महान्स्तन्धोधातायेवोपसयेति । कस्पनादुष्टा तु द्योः पदयोः कल्पना । 

१. अपितु" ग. २. उक्तं हि" ग. ३. श्वैदूषकत्वेनैव तेपां दोषत्वमित्यभिपायः । अपाकषदधान्तवि+ 
ठसितमिदमनादलय सोद्ण्ठनं एच्छति-कि तर्हीति । तदा किमुपपन्नभियर्थः ! उत्तरमाह-सवेनिति ए 
न्यक्ार इदयादिवा्यं निर्दोषतवास्स्वमेव काय्य वृत्तं नत्वेकदेश इति 1 एतन्मतं दूषयत्ि-त्तथाहीति 

तथा सतील्य्थः । यद्रा वादिनो मतं दूषयितुं तद्धावार्थं विवरणोति-कि तर्हीति । किमिति प्ररे । तहिं दुः- 
श्रवत्वादीनां मादेष्षिकत्वेन दपित्वानङ्गीकारे स्वं काव्यं दूषयन्तः तिकद्वादयो दोषा इलयथः । अप्रति 

षिद्ध परवचनं संमतम् ।› इतिं न्यायेनासिन्नर्थ वादिनः संमतिखुन्नीय तन्मतं दूषयति-तथाहयति 1 का~ 

ज्यात्मभूतस्येति तेषां श॒तिकद्चादीनाम् 1 नाङ्गाक्रियते “भवता इति शेषः । रसव्यश्नकराब्दासतमुदायस्य 

काश्यत्वमवदवं. वाच्यं श्वुतिकद्धादीनां खब्दमात्रदूषकत्वन रस्म्यज्जकदचब्दाथ॑समदायादूषकत्वाभित्याभे‡ 

प्राय्ः । इदयधिकं मुद्रितपुस्तकं, 
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किंचैवं काव्यं मविरर्विषयं निर्विषयं वा स्यात्, सर्वथा निर्दौ- 
षसयैकान्तमसंमवात् । 

नैन्वीषदर्थे नजः मरयोग इति चेत्तर्हि “ईषहोषौ शब्दाथौ का- 
व्यम्, इ्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात् } सति संभवे '्षदोषौः 
इति चेत्, एतदपि काव्यरक्षणेऽ्वाच्यम् । रलादिरक्षणे कीरार्॑वे- 
धादिपरिहारवत् नहि कीटानुवेधादयो रलस्य रलत्वं व्याहन्तुमीशाः 

व्यज्यमानो वार्थं आत्मा सरीरं यस्य तस्मिन् ग्रे एव ते हेया वजैनीया इद्यन्व- 
य: । एवै च श्रुतिकट्कादीनां शङ्गारमात्रे व्यङ्गे दोषत्वं न तु कोपादिमिभ्रिते श- 
जारे । तत्र दुःश्रवलदेयुणलादिति । चु सदोषवाक्यानां ध्वनिसत््वेऽपि काव्यत्वं 
नाङ्गीकरणीयमिति कथसुक्ताव्यात्यवसर इत आह-किचेति । एवं सदोषवाक्या- 

नां ष्वनिसत््वेऽपि कान्यलानङ्खगीकारे भवदुक्तकाव्यलक्षणं प्रविरर्विषयं खत्परुक््यम् । 
अत्रे्यपत्तावाद-निर्विषयमिति । निरै्यमियर्थः एकान्तमिति। अलन्तमि- 
दर्थः । कैव्यमात्रे यस्य कस्यापि दोषस्य सद्धावादिति भावः । नु यदि सर्वत्रेव 
दोषः संभवति तदा ईषद्येषो शब्दा्थो काव्यमिति विवक्षणीयमिदमिश्रयेण रीङ़- 
ते--नन्यीषदृथं नञ इति ! “अदोषाविदयत्रद्यादौ पूरणीयम् । यदि निपुण- 
तरकविना निदोषं काव्यं रचयितुं शक्यते तदा तन्रातिव्याप्िं दशेयंसदृूषयति-- 
तर्दति 1 नज ईषद्थवखीकारे इयर्थः । सति खभवे इति ।! दोषस्येदादि । 
एवं च सदोषाणां मभ्ये ईैषद्योषावेव शन्दाथ काव्यमिलयर्थकरणे बैखवदो षरदितत्वं 
फलितम् 1 तदषयति--पतद्पीति 1 बर्वदोषरहितलमपीदयर्थः । रलादीलया- 
दिपदेन खवणीदिग्रहणम् । कीटाुवेधादीदयादिपनेन मलिनत्वादिपरिमहः 1 परिहारो 
रहितत्वम् । दधन्त विच्ण्वन्ध्करृतसुपपादयति- नदीति । रलसख रल्ादे रलल्वं 

यथा--व्वबुरिन्दीवर्रेणिबान्धवाः-' इ्यादो 1 धुतिकटस्तु--"मधाक्षीत् , अता्सीच् ; 
अजघ" इत्यादि । “छङ्गार इयुवितरसोपरक्षणाथम्। वीरशान्ताद्भूताद!वपि तेषां वजेनाद्।! 

1. नन्विलयादि । आदोपुरुषिकामाच्रमिदम् । दोषाभावसत्तायां त॒ काव्यता निर्वा 
यैवेति सदोषेऽतिप्रसक्तिवारणाय “अदोषौ इत्यभिहितम् । तत्र दोषाल्यन्तामावस्य दुरुपपा- 

च 

दत्वात्काव्यत्योपमदैका ये अवरूतरा दोषास्तद्रहितौो शब्दाथौ कान्यमिदयर्थोऽस्पाथेकन- 
ञ्छखारस्याभ्यते । एवं च कचिदनित्यदोषसच्वेऽपि काव्यत्वमव्याहतमेवेय्थास्सिद्धम् 1 

अत एव °निम्देषच्युतचन्दनं स्तनतरं-' इत्यादो विधेयाविमरैदोषस्च्ेऽपि ध्वनिका- 

9. 'दुःश्रवत्वादीनाम्, इति अुद्वितपुस्तकपाठः. २. “नन्वदोषानिलनेन दोषरदितावेव शब्दाथा 

ख्ष्यावियत आह--इति पुस्तकान्तरे पाठः. ३. न वाच्यम्' ध. "काव्यरक्षणं कीटानुत्रेधपरि- 

दार्वत् क. 9. वेतेः ख. ५ दवे कालव्यलक्चषणेऽदोषत्वविरे षणसत्वे काव्यत्वं मविरलविषयं 

खत्पविषयम्” इति पुस्तकान्तरे पाठः. ६. “निरक्ष्यमिलययथेः' इति कपथिन्नस्ति. ७. "कान्य 

इत्यादिः “भावः” इल्यन्तः पाठो सुद्वितपुस्तके नास्त. <. आह इति स॒द्भितपुस्तकपाठः, ९. “बरव 

दोपरदिताविदयर्थः । संपत" इति उद्वितपुस्तकपाठः. १०. "एतत्" इति सुद्वितपुस्तकपाठः. 

~ 



प्रथमः परिच्छेदः । ११ 

किंतूपादेयतारतम्यमेव कवम् ; सृद्रदत्र श्रतिद्ष्टादयोऽपि काव्यख । 
उक्तं च- 

“की टनुविद्धरलादिसाधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि मता यंत्र रसा्नुगमः स्फुटः ॥ ईति । 

रलादित्व व्याहन्तुं न्यावतेयिवुम् । सव्यापकाभावग्रतियोगीकबुभिति यावत् । ईशाः स- 
मधोः । उपादेयतारतम्यसुक्छषटद्वेटक्षण्यम्। अपकषैमिति यावत् । क्म् इति शशः” 
इद्यनेनान्वितम् । अच्रापि कान्ये वर्तमाना अपि काव्यस्य काव्यत्वं व्याहन्तुं नेशाः. 
किंतूपादेयतारतम्यमेव कदुमिलयनेनान्वयः ! साधारण्येन सामान्येन । नु "कन्ये 
कामयमानं मां न त्वं कामयते कथम्” इयदेरपि कान्यलं खादित आद--यत्रेति। 
रसाथयनुगमो रसाद्युपलम्भः स्फुटः बख्वदोषजन्यतैरस्यातिशयानमिभूतः । तथा च 
उक्तस्थले आराम्यलादिरूपबख्वदोषजन्यवेरस्यातिशयग्रसलाद्रसोपलम्भसख न काव्य- 
लमिति भावः । “अन्यत्र इति पाठे अदुष्टेषिखर्थः । रसाय्ुगमो रसाुपलम्भः । 
स्फुट इति । दुष्टेषु यथा दोषोपरन्धिजन्यदुःखसंवलितस्तथा नेदयर्थः ! तथा चो- 
्ताव्याितादवस्भ्यमेवात्र दोष इति भावः 1 केचित्तु “अदोषौ इति च्युतसंस्छृय 
भवन्मतयोगद्धिष्टल्ादयो ये शाब्दबोधविघटका दोषास्तत्सामान्याभाववन्ताविदयर्थः । 
एते रसबोधग्रतिबन्धकाः । दोषान्तरं तु कान्यापकषेकम्” इद्याहुः । तन्न । व्यतिरेक- 
ध्वनैरुदाहरणे “धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि विश्नभ्धचाटुकदातानि रतान्त- 
सेु-\. नीवीं रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि 1 
इदयत्र शपामि" इति च्युतसंस्छृतिदोषसत्त्वात् ननिःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटं 
निगष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुरुकिता तन्वी तवेयं तुः †' इद्यादावज्ञनस्यादय- 
न्तासत्वबोधाभिग्रायेण प्रयुक्तस्य दूरे" इद्यस्य समासे गुणीभूतेन नञर्थन सहान्वये- 
नाभवन्मतयोगत्दोषसत्वा्ाव्यापतेः । अध्याहायेक्रियान्वयेन तदुपपत्तावप्यभिमता- 
न्वयाभावेन तदयेषतादवस्थ्यात् । काव्यप्रकाशकारेणेवानयोरु्तम काव्यत्वश्ीकारात् । 
"अचे दरेनोष्कण्ठा दष्टे विच्छेदभीर्ता ॥ नाद्षटेन न दषेन भवता रभ्यते सुखम् ° 
इ्यस्फुटाख्यगुणीमूतव्यज्गयोदाहरणे पूवां भवच्छब्दाथोन्वयासंमवरूपाभवन्मतयो- 
गसत््वाचाव्यापेः । ̂ नादृषटे च न ट्टे च भवति ्राप्यते खखम्” इति पाठो युक्तः । नन्व- 
दोषाविति काव्यप्ररसार्थसुक्त न तु तद्छक्षणघटकमिति कथसुक्ताव्याप्यवसर इदतो 
क त न 

व्यता जागरूकैव । नहीषद्योषावित्यनेन निदषयोः कान्यत्वं व्यवच्छिद्यते सदोषयोवौ ल- 
भ्यत इति केनापि स्वेतसावधारथितुं पारयते । निदोषयोः सखतः काव्यत्वे सदोषयोरुक्ष- 

णघटकासं मवस्वे कु्रचिदीषदोषयोरेव तथत्विन क्रोडीकरणात् । 

१, (्तथात्र' ख. २. अन्यत्र" ख. ६. “इतति ग-पुस्तके नास्ति. ४. "नु कन्ये इलादिः “दुष्टे 

ष्वि्यर्थः, इल्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नोपलभ्यते, ५. धन्यासि या कथयसीलयादो इति सद्रितयुस्त- 
कपाटः, ६, (काव्यप्रकाश~' इत्यारभ्य “पाठो युक्तः" इत्यन्तं पुस्तकान्तरे नास्ति, 
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किंच रब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुषपन्नम् । गुणानां रसै- 
कर्मत्वस्य ये रसस्याङ्गिनो धर्मः शोर्यादय इवासनः इत्या- 
दिना तेनैव प्रतिपादितत्वात् । रसाभिव्यञ्ञकत्वेनोपचारत उपपद्यत 
इति चेत् , तथाप्ययुक्तम् । तथाहि--तयोः काव्यखरूपेणाभिमतयोः 
शब्दाथयो रसोऽस्ति, न वा । नासि चेत्, गुणवत्वमपि नासि । गु- 

दोपान्तरमाद-पकिचेति । तेनैव (तददोषौ- इति लक्षणक्रतैव रसामिनव्यज्ञ- 
कत्वेन खाश्रयरसाभिव्यज्ञकत्वेन । उपचारतः परम्प्रासंबन्धेन । केचित्त इद् च 
अन्थकरतारोपबीजानवधानादेवोक्तम् । तथाहि-परम्परासंबन्धघटकस्य मध्यमू- 
तसंबन्धिनो बहिरिन्ियम्रद्क्षे सदेव नैवमारोपः यन्न तु परम्परावटकमध्यभूत- 
संबन्धी न बहिरिन्ियप्रयक्षस्तत्र त्वेवमारोपो ददयत एव । यथा--शीतो वायुः, 
उष्णं जलम्, सुगन्धिवोयुःः इलयत्र परम्परासंबन्धघटकानां मध्यभूतजलाभि- 
पुष्परावयवानां सूष्ष्त्वेनाप्रयक्षलात्तादसायेपः ! अते तु वहिरिद्धियप्रलक्षख 
रसादेः परम्परासंबन्धधरकलाच संभवत्येव गुणलारोपः राब्दार्थयोरिति 1 अत एवोचैः 
दाब्दलवत्तारचदाकारमिति नारोपः । तत्र परम्प्रासंबन्धघटकय शब्दस वहिरि- 
चियभ्रयक्षललात् ! न चैवं श्ञानवानात्माः इलयायेपापत्तिः तच परम्प्रराघरकसय 
मध्यमूतख ज्ञानसखय बहिरिन्द्रियाप्रयक्षत्वादिति वाच्यम् । यदि च तादृशारोषो नासि 
तदा कारणान्तराभावसयैव तत्र कल्पनीयलात् । अत एवोदयनाचारयणोक्तम्-“अरोपे 
सति निमित्ताचुसरणं नतु निमित्तमस्तीलयारोपः" । यत्त॒ जवाकुसुमस्य बदहिरिच्ियभ्रय- 
क्षत्वेऽपि खोहितः स्फटिक इदयारोपस्तत्र जवा नेदरापरम्पराघटकं जवाकुसुमख 
स्फारिक्राघ्रत्तिलात् \ किंतु जवाकुखमसय खच्छद्रव्यसानिष्यमेव तद्रहितं पुथगेवारोप- 
निमित्तमिति सुधीभिरवधेयम्" इ्याहुः । तन्न । स्थूरजलसंयोगेन शीतो वायुः+अ्कोप- 
संयोगेन उष्णं जरूमेदयादो स्थूखजरखाकोपरसंयोगघरितयोः परस्परयोर्मध्यपदार्थयोः 
स्थूरुजलाकोंपलयोबेहिरिन्द्रियपरलयक्षत्वेऽपि विरिष्टधीनियामकत्वेन संबन्धत्वाङ्गीका- 
रात् ! चिदानन्द्चमत्कारमयस्य रसस्य बहिरिन्दियप्रदयक्षाविषयत्वेन तद्धटितपरम्प- 

रायाः संबन्धत््राङ्गीकारे बाधाभावाच । वस्तुतस्तु यच परम्परया विरिषटटधीनियामकलं 

तत्रैव तस्याः संबन्धं कट्प्यते । यत्र तु विशिष्टघीनियामकं तच तु संबन्धत्वं 
न कल्प्यत एव । तेन श्ञानत्ववानात्माः इव्यादौ खसमवायिसमबायस्य न संबन्धत्व- 
मिति \ रसोऽस्तीति । रसोऽतदयमस्रीदर्थः । गुणवत्वमपि नास्तीति । 

1. सगुणत्वमिति । अत्रेदमाद्रूतम्--निरणेऽतिल्या्षिवारणाय सुगुणाविद्युक्तम् । 

गुणानां रसेकनिंष्टव्वेऽपि परम्परया तदभिग्यजकङब्दाथनिष्ठत्वमिति मावः । अत एवा- 

मोदसे '्युणवृच्या पुनस्तेषां वृत्तिः शन्दाथंयोमेताः इयभिहितम् । तथा सलेव मधुरः 

दाब्दः मधुरोऽथै इलयादिव्यवदारः संगच्छते ॥ 
ण 

१, श्र्सैकधर्मत्वात* ख. २. "केचिच इ्यादिः 'खसमवायिसमवायस्य न संबन्धत्वभिति 

इलयन्तः पाटः पुस्तकान्तरे न दृश्यते. 
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णानां तदन्वयव्यतिरेकानुविधायिवात् । असि चेत्, कथं नोक्तं रस- 
वन्ताविति विदोषणम् । गुणवत््वान्यथानुपपचयेतछभ्यत इति चेत्, 
तहिं सरसावित्येव वक्तु युक्तम्, न सगुणाविति । नहि पाणिमन्तो देशा 
इति वक्तव्ये शौयोदिमन्तो देशा इति केनाप्युच्यते । ननु शब्दार्थ स- 
गुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यज्चको शब्दार्थो काव्ये प्रयोज्याचिल्यभिप्राय 
इति चेत्, न । गुणाभिव्यज्ञकशनब्दा्थेवस्वस्य काव्ये उक्कषैमात्रा- 
धायकत्वम् , न तु खरूपाधायकत्वम् । उक्तं हि-कान्यख शब्दार्थौ 
दारीरम् , रसादिश्वासा, गुणाः चोधदिवत् , दोषा. काणलादिवत् , रीत- 
योऽवयवसंखान विदोषवत् , अकंकाराः कटककुण्डखादिवत् , इति ! एतेन् 
'अनरुकृती पुनः कापि' इति यदुक्तम् , तदपि परास्तम् । अखार्थः-- 

तथा च अवदुक्ते शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यज्गयं त्ववरं स्प्रतम्" इति तृतीयकाव्यप्रका- 
रेऽव्याश्षिः । नन्वघ्रालंकारसच्वेनैव काव्यलमिति चेत्तदिं “सारंक्ायैः इदेव वक्तु 
युक्तं किमव्याप्तिवटकेन "सगुणो" इत्यनेनेति भावः । तदन्वयेति । रसान्वयेखर्थः। 
रसे सति गुणस रसराभावे सति गुणामावस्यावद्य सत्वादिदयर्थः । शब्दार्थचित्रयोः 
काव्यल्लाखीकारे बाह-अस्ति चेदिति ! कथमिति । नज रसयुणयोः समनिय- 
तल्लादेकतरोक्तौ प्रकृतनिवांहो भवतीति को दोष इति चेत्, न । माधुर्यादित्रितय- 
साधारणस्य गुणलदयेकस्याभावादनयुगमस संभवात् । ^सवन्तौः इत्युक्ते तुं भावा- 
दिसाधारणसयाखण्डस्याखादविषयताविदेषसय रसलसखीकारान्नानुगम इति भावः । 
नञ गुणपदेन लक्षणया रसोपस्थितिरिखभिप्रायेणाह--गुणवस्वेति । एतच ₹ा- 
कय संबन्ध्ञापनाय । एतष्टभ्यते ^रसवन्तौ" इति विशोषणं कभ्यते । रूढिप्रयोज- 
नाभावाह्वक्षणान्च न संभवतीखयमिप्रायेण दूषयति- तर्हीति । ननु दन्ते रूडि- 
म्रयोजनाभावाछक्षणा न संभवतु । अकृते वु काव्ये युणाभिव्यज्ञकश्चब्दार्थप्रयोगो- 
पदेश एव प्रयोजनमस्तीति कथं क्षणाया असंभव इदयभिप्रायेण शङ्ते-न्- 
न्विति । न ठु खरूपाधायकत्वं तद्तिरेकेणापि काव्यत्वसंमवादिति रोषः । 
तदेबोपपादयति--उक्तं हीति । रब्दा्थौ" इति सामान्यत एवोक्तं न तु गुणाभि- 
व्यज्ञकराब्दाथाविति । रसादिः" इलयादिपदेन रसाभासभावतदाभासभावशान्तिमा- 
वोदयमावसंधिमावशबटलादीनां अहणम् । युणा वक्ष्यमाणा माधुयोजःप्रसादाः । 
दोषाः श्युतिदु्यपुष्लादयः । रीतयो वेदर्भागोडीपा्चलीलाय्यः । अरंकारा अजु 
भ्रासोपमादयः। एतेन वक्ष्यमाणहेतुना यथाश्रुते दूषणे न संभवतीति तदर्थं परि- 
ष्करोति--अस्याश्छइति । अत्र भवदुक्तकान्यलक्षणे सप्तम्यर्थो घटकलं मवदुक्त- 

१, श्लोयीद्य इवः घ. २. काणत्वखज्ञत्वादिवत्, क. ३. (अस्य ह्यथ” क-ख, 
४, भ्यन्न रसो नासि तत्राग्यात्तिरिति भावः इययेव सुद्धितपुस्तके पाठः. 'मवदुक्ते- इलयादिः भावः 
इत्यन्तः पाठस्तु तत्र टिप्पणीभूतो दश्यते. ५. "तु" इति सुद्वितपुस्तके नासि. 

सा०्द्० 
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सर्वत्र॒साकंकारो कचिच्वस्फुराठंकारावपि सशब्दां काव्यमिति | 
तत्र सालंकारशब्दार्थयोरपि काव्ये उक्कषमात्राधायकत्वात् । एतेन 
“वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्, इति वक्रोक्तिजीवितकारोक्तमपि परास्तम् | 
चक्रोक्तररंकाररूपतवात् । यत्त॒ कचिदस्फुयालंकारतवेः उदाहृतम्-- 

"यः कोमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 
सते चोन्मीकितमारतीुरभयः प्रौढाः कद्म्बानिखः । 

सा चैवासि तथापिं तत्र सुरतव्यापारढीखाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतठे चेतः समुत्कण्ठते ॥' इति । 

काव्यलक्षणघटकयौः सार्कारशब्दार्थयोः उत्कषौ धायकत्वात् उत्कषमाज्राधायकलान 
खरूपाधायकत्वमिलयर्थः । एतेन उक्तहेतुना वक्रा विचित्रा उक्तिवैकोक्तिः 1 वैचि- 
त्यमरंकार इति सामान्यलक्षगविलभिप्रायः । यः कौमारहर इति । रेवातीरे 
वेतसीतले कृतकीडायास्तच्कीडास्थानं प्रल्युत्छुकतावर्णनमिदम् ! विवाहेन कौमारं 
जनूढात्वं दरलयपनयतीति केमारहरः वरोऽभिमतः । एतेन श्रीमतः सुरतचतुरस् 
पत्युः सत्वं प्रतिपादितम् । तदुक्तम्--श्रीमान्सुस्तदक्षश्च योषितां संमतः पुमान् 
इति । एकार्थयोः "एव हिशब्दयोरुपादानमुपपतेरलयन्ता संभवित्वसूचनाय । एतेनो- 
पपदयसंनिधानसय स्वोत्कण्टाकारणवें वारितम् । अच्रापि तत्तदतिकारणमस्तीदयाद- 

ता प्वैति। यास तत्र कीडनं छत तत्सजातीया एवेदयर्थः । मारकती वासन्तिकी 
जातिः 1 प्रशसतमूढं गमनं येपां ते प्रोडाः । “अतुकरखो वहन्वायुः- इत्यादौ 

'वह'धातोभमनार्थतः प्रसिद्धा । वायुगमनख प्राशस्यमच्र मान्यम् । प्रोढवायोः सरो- 
रीपकलाभावायथाश्रुतार्थल्यागः ¦ अथवा यथा--महापण्डितः सत्कविः" इदयादौ 
मह््वसत्वादिकं पाण्डिल्यकवित्वादावन्वति, तथाच्च ्रोडलं सौरभेऽन्वेत्ि,तचोत्कर- 
लम् ! यद्वा श्रौढाः" इति खखीनां संबोधनम् ! खरतचठुरा इति तद्थैः । कदम्बा- 
निलाः धूलीकदम्बवायवः । चेतरे तस्यैव संभवात् । केचित्त॒--कदम्बानिकाः कदम्ब- 
वनानिलाः; वनानिलानां ग्रोडत्वे वनवहिभूतानां मान्योपलम्भादुदीपकत्वेनाह-श्रौढाः' 
इति व्याचक्रुः, तन्न 1 तथात्वे कदम्बपयेन्तायुघावनस्य निष्परयोजनलात् “अरण्या- 
निखा: इल्यनेनैव तदर्थ॑लासात् । न च सारतीसंबन्धेनैव अनिखानां स्मगन्ध्यलाभा- 
त्कदम्बसंबन्धददीनं व्यधैमिति वाच्यम्, विलक्षणसौगन्ध्यसभाय तख सार्थकल्रात् । 
यथा--^रमणीकमनीयकपोकतले परिपीतपरीरस्सेररसः । अयमश्चति पच्चशराञु- 
चरो नवनीपवनीश्चुवनः पवनः ॥* नवेति नवपुष्यितेखर्थः । अव्र च॒न्दनसंबन्धेन 
सोगन्ध्यरामेऽपि बिलक्षणसौगन्ध्यलाभाय कदम्बसंबन्धदद्यैनम् । सा चैव तद्व- 
सेव } तथापि ताददसुरतसामम्रीसत्वेऽपि । सुरतव्यापारखीखाविधौ खरतव्यापार- 
टीलाविघाननिमित्तम् । विभावनाविशेषोक्तिमूकसय बिभावनाविदोषोक्तिनिरूपितख 

१. (कारमत ख. २, "यच क-ख, ३. “अपि, इत्यधिकः पाठः ख-पुस्तके, ४, 'वक्रा-' इत्यादिः 

"प्रायः इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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एतचिन्तयम् । अत्र हिः विभावनाविरेषोक्तिमूस संदेहसंकरालं- 
कारस्य स्फुरत्वम् एतेन-- 

संदेहेन संदेदविषयत्वेन संकरो मेरुकः । उत्कण्ठायाः पलयादययभावरूपंकारणं विना 
उत्कण्ठारूपकायकथनमितीयं विभावना, किंवा उत्कण्ठामावस्य कारणयत्वे तयाः 
कथनमिति विशेषोक्तिरिति संदेदासंदेहसंकराटकारोऽयम् । विभावनायां कारण- 
विसद्धसद्धावसुखेन कारणाभावः । विशेषोक्तौ कार्थविर्द्धसद्धावमुखेनेव कायीभावः 
प्रतीयते, न लभावबोधकनेति तयोरस्फुटलम् । तदुभयकोटिकत्वेन संदेदख सुत- 

1. एतदिति । अच्रेदं तच्वम्--इद “हरो वरः- इत्याचनुप्रासस्य स्फुटस्यापि प्रक्र 

तद्ङ्गाररसप्रतिकख्वणैवटितव्वेन नालंकारता । विश्चेपोक्तिविमावने विद्यमाने अपिन 

स्फुटे । कथमिति चेत् › इत्थम्--विरोषोक्तिस्तावत्कारणसच्वेऽपि काया भावकथनम् । 

अव्र चानुत्कण्डाकारणं वरोपकरणयोरुपमुक्तता । तत्सच्वे यथप्यनुत्कण्ठाभाव उत्क 

ण्ठारूपो निर्दिष्ट एव, तथापि नानुत्कण्ठमावत्वेन, कितूत्कण्डातवेनैव । तसादस्फुरत्व- 
मस्याः । यदि चेतोऽनुत्कण्ठितं नेलभिधीयेत तदा स्फुटत्वं भवेत् ! एवं कारणाभावेऽपि 

कायोत्पत्तिकथन विभावना । तत्र॒ चोत्कण्डाकारणं वरोपकरणयोरतन्ता । तदभावश्च 

यद्यप्युक्त एव तथापि नातत्ताविरहत्वेन, किंतु ॒तन्तारूपेणेव ! अभावाभावस्य तात् ! 
अतोऽस्या अस्फुरत्वमेव । न च स एवेलेवकारेणातत्वामावप्रवीतेरतत्ता भावत्वेन प्रतीतौ 

कृथमस्फुटस्वमिति वाच्यम् । विद्धोषणसंगतेनैवकारेण विशेष्ये विरेषणायोगस्य व्यव- 

च्छेदो हि प्रत्याय्यते, न तु विद्ेषणामावाभाव एवाहत्य । प्रथेवसानं तु तत्रैलस्फु- 

टत्वेमैव । एवं विदेभ्यसंगतेनाप्येवकारेण विद्धोष्यभिन्ने विशेषणाभाव एव नाहल म्रला- 

य्यते, किंतु विेषणयोगा भाव इति द्रष्टव्यम् । अत एव (दडः पाण्डुर एवः इत्यादौ 
'्नापाण्डुरः”, ध्पाथं एव धनुर्धरः" इत्यादो च "नान्यो धनुर्धरः इत्यादिः कृदाचिर्स्फुट- 

त्वर्थ प्रयुज्यते ! दण्ड्यप्याह--^त्वन्मुखं व्वन्युखेनेव तुस्यं नान्येन केनचित्" इति । 
अन्यथा पुनरुक्तिस्तच स्यादिति । अनयोरस्फुय्तवे च संदेहरूपसंकरोऽप्यनयोरस्फुट 
इति विभावनीयम् । न चासीति क्रियाया विभक्तिविपरिणामेन सर्वत्र वरादावन्वयेन 

क्रियादीपकमेव स्फुटमिति वाच्यम् । अस्मील्यहम्थकान्ययत्वात् प्रियापदत्वेऽपि न दीपक- 

त्वम् । तदन्वयिनां सवषामेव प्राकरणिकत्वात् ! दीपकस्य तु प्राकरणिकाग्राकरणिक- 

विषयत्वात्, विमक्तिविपरिणामकर्पनाया एवास्फुयत्मकत्वाच्च । णएवकारस्यामेदपरतवे- 

नेतरनिषेधपरत्वायोगाच न परिसंख्या 1 वरादीनां गुणक्रियायौगपचासावान्न समुच्चयः । 
वरादीनासुपमानोपमेयमावामावान्न तुस्ययोगिता । सदशदश्यैनाग्रयोज्यत्वाचच “स एवे हि~ 

इत्यदिः प्रल्यभिह्कःश्रीरत्वाच्च न सरणारकारः । यतः घरमयोऽतः प्रोडाः सखकाय- 

समथा इति कान्यदलिद्गमप्यस्फुटम्, अशाब्दत्वात्र् । श्ृद्वाररूपरसस्य स्फुटत्वाद्रसव- 

दलंकारः स्फुट इति चेत्; न } रसस्यात्र प्राधान्यात् ! अप्राधान्य एव तस्यालकार- 
त्वोपगमात् । एतन '्अनलंकरती पुनः कापि इति यदुक्तम् › तदपि निनौधम् ॥ 

१, धि" इति पाठः क-ग-पुस्तकयोवौस्ति, 
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(अदोषं गुणवत्काव्यमरुंकरिररुकरतम् । 
रसान्वितं कविः कु्वैन्कीर्ति प्रीतिं च विन्दति ॥॥' 

इत्यादीनामपि काव्यरक्षणत्वमपास्तम् } यत्तु ध्वनिकारेणोक्तम्- 
“काव्यस्यात्मा घ्वनिः-' दृति, तकि वस्वछंकाररसादिरक्षणसि- 
रूपो ध्वनिः काव्यस्यासा । उत॒ रसादिरूपमात्रो वा । नाः । प्रहे- 
लिकादावतिव्यापेः । द्वितीयश्चेदोमिति ब्रूमः । ननु यदि रसादिरूप- 
मात्रो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, तदा-- 

रामस्फुटलसमिति चेत् “सुरतव्यापारटीखविधौ रेवारोधसि वेतसीतरुतले" इद्यच रेफा- 
नुप्रासस् स्फुटं ग्रतीहि "रणौ रषू? इत्यनेन तस्य माधुर्यव्यज्ञकलयुपपादितम् । तेन 
च रसोपकारतया तस्याखंकारत्वमव्याहतमेव । “रघू” इयस्य असंयुक्ताविलय्थं इति 
व्याख्यातव्यम् । केचित्त--रेवातीरे वेतसीतटे कृतसंकेताया नायिकाया गृहै 
खयं परामर्शो ऽयम्--यः कौमार इति । सएव हि वरः स वर एव विरुक्षणर- 
तिसमर्थं एव ¦ एवं च रसस्य भ्रधानलाच्राल्क्रारन्वसिति काव्यप्रकाशो्तौ रसस 
रसाभाससेदय्थैः ! रतेरुपपतिगोचरत्वेन रसाभासखेव संभवात्" इयाहुः, तच्च । 
व्यज्ञकामावादुपपतेर्रालाभात् । वक्तवैशिष्यमेवात्र व्यज्ञकमिति चेत्, न । वक्तु- 
सादरवेशिध्ये मानासावात् । प्रत्युत “स एव हि वरः" इव्यनेनेवोपपतिरतेरयन्तासं- 
भवित्वमुक्तम् । एतेनोक्तदोषसमूटहेन ! अदोषमिलयादि । निदोषसख सगुणारु- 
कारस्य सरसस कान्य प्रश्ेसापरमिति भावः । यर्च्िति | व्रिरूपः चिप्रकारः । 
प्रहेटिकादाविति । तरुण्यालिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थल्माधितः । गुरूणां संनि- 
धानेऽपि कः कूजति सुहुखंहुः 1" इ्यादाविलयर्थः । अच्र किंचिदूनजरुकरररूपं 

1. काव्येति । "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधः समाम्रात्पूरवस्तस्यामावं जगदुरपरे 
भाक्तमाह्वस्तमन्ये । केचिद्ाचां शितमविषये तच्वमूचुस्तदीयं तेन व्रूमः सहृद्यमनः- 
प्रीतय तत्सरूपम् ॥> इति ध्वनिकारिका }। अन्ये तं ध्वनिसं्षितं कान्यात्मानं गुणव्ृत्ति- 

रिव्याः । शेपं नातितिरोहितम् ॥ 

१ ग-पुस्तके तु पाटक्रम र्वं दुद्यते--“ एतेन वक्रोक्तिः- इत्यादिः ~-रूपत्वात् इलयन्तः पाटो 

नास्ति. ततः “पतेन 'अदोपं- इत्यारभ्य “-अप्रास्तम् इलयन्तः पाटो दश्यते. ततः व्यच्च- इत्यारभ्य 
^--सदेटसकराटकारस्य र्फुटत्वम् इल्यन्तः पाठो वर्हेते. पश्चात्. अत्र यजयन्तेनोक्तं विभावनाचिशे- 
पोत्तयोः परिपूर्णात्मलक्षणायावान्न तन्मूढ: सदेदसकर इति! न हि निद्येषकारणाभवि कार्योदपत्तो विना- 

वनायाः वृर्णत्वम्, कितु मरिद्धकतिपयकारणनिपेधेऽ्रि विभा{वरनायाः पूर्णता स्यात् 1 नापि नि-दोषकारण- 

साम्या कार्यानतपत्तौ विच्छेषोक्तः पूणव्वम्, अपि तु परिद्धकतिपयकारणसामय्यां कायानुत्पत्तिकथनम- 
वरेणापि पूणैता 1 अन्यथा विभावनाविशेषोक्ती उभ्च्चिताम् ! ततश्च उक्तमकारेणापि विचिघ्रोक्तिनिर्वाहा- 
दुक्तवैचित्रयस्मेवालक्रारभूमिलादतः परिपूर्णयोरेव तयोः साधक्वाधकप्रमाणामावात्तन्मूकः स्फुटः संदेह- 
संकर इति ।' इदयधिकः पाटो भ्यते. अन्यत्समानम्, >. श्तत्र नाद्यः" इति मुद्रितपुस्तकपाठः. ३, 

"रसादिमात्ररूप एवः इपि सुद्धितपुस्तकपा2ः. 



पथमः परिच्छेदः । १७ 

“अत्ता एत्थ णिमनज्नह् एत्थ अहं दिजमञं पलोएहि | 

मा पहि रत्तिजन्धिअ सज्नाए मह् णिमन्नहिषि ॥ 

इत्यादौ वस्वुमात्रस व्यज्यते कथं काव्यव्यवहार इति चेत्, 
न । अत्रापि रसामासवचेवेति ब्रूमः । अन्यथा '्देवदत्तो प्रमे यातिः 
इति वाक्ये तद्धत्यस्य तदनुसरणरूपव्यङ्गयावगतेरपि काव्यत्वं सात् । 
अस्त्विति चेत् , न } रसवत एव काव्यत्वाङ्गीकारात् । काव्य मयो- 

जनं हि रसाखादयखपिण्डदानद्राश वेदसाखविमुखानां घुकुमारमतीनां 
राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवस्मवर्तितव्यम् , न रावणादिवदित्या- 
दिक्त्याक्घत्यप्रदृत्तिनिव्रच्युपदेर इति चिरंतनेरप्युक्तत्वात् । त्था चाभे- 
यपुराणेऽप्युक्तसू--ष्वाग्वेदश्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्! इति । 

वस्तु व्यज्ञयम् । ओमिति खीकरोमि । अत्ता इत्यादि । श्वश्रूरत्र निमनजति 
अचाहं दिवसक अ्ररोकय । मा पथिक रात्यन्ध क्षम्याया मभ निमहयति ॥' इति 
संस्कृतम् । राव्यन्धकत्वेन कंथितात्मार्न पथिक प्रति खयं दू्या उक्तिरियम् । अत्ता 
श्वश्रूः । निमनज्ति निसघ्रा खतम्राया तिष्टति । वस्तेमात्रख खदाय्यामाचप्रवेदारूपवस्तुन 
एव रतेरुपपतिविषयलादव -ङ्वाराभासः । ्वस्वुतस्तु रसावसंकर्णवस्तवरंकारध्वनेः 
काव्यग्रकारमभ्ये निर्वचनस्योन्मत्तप्रख्पितवग्रसङ्गभयेनाखायव्यज्गयमाच्रय क्ाव्यात्म- 
लमवदर्य वाच्यम् । एवं च प्रकृते व्यज्ञ्यवस्तुरचनाखाथतया तेनापि काव्यव्यवहारो 
भवितुमहंति । आखायलं चाह्यदसंबङितप्रतीतिविषयः । अन्यथा वज्तुमाघ्रख 

व्यज्गयत्वेऽपि काव्यबखीकारे । नरसख कान्यलाखीकारे हेठमाह-क्यव्यस्य 

प्रयोजनं दीति । ̂ रसाखादखुखपिण्डदानद्रारा' इति पठे पिण्डं समूहः । रसा- 

खादसुखसंतानद्वारेयर्थः । मुखेति पवर्मपञ्चमादिपाठे युखपिण्डं लोभद्रव्यम् । विने. 

यानां कदयान्रयज्ञापनीयानाम् । तथा च शब्दग्रधानेषु वेदेषु अर्थप्रघानेष्ु पुरा- 

गेविदहासादिषु चायासवहुखेषु विमुखानां सुकुमारमतीनां हि युणीमूतच्चब्दाथु रसा- 

खादप्रधानेषु प्रथमं तावदसाखादसुखोदेरेन प्रदृत्तिस्ततः काव्याथानां इयाकयप्र- 

वरत्तिनिवृच्युपदेश्परतावधारणमिति भावः । तदुक्तम्--खादुकाव्यरसोन्मिश्रवाक्या- 

्थभुपञुज्ते + प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटु भेषजम् ॥° इति । वाक्याथ काव्यसख 

प्रमतात्पयथार्थमुपभुजतते आखादयन्ति \ वाभ्वैदृश्ध्येति । वाचो वैदग्ध्यं वेचि 

१, नः क-ग-पुस्तकयोनीस्ति. २. गच्छति" क. ४. 'सुख' क-ख-ग. ४. द्धारेणः क-ख-ग-घ. 

५५. "अय्युक्तम्" क ख-पुस्तकयोनीसि. ग-पुस्तके तु (तथाचा- इत्यादिः “-इति' इ्यन्तः पाठ व 

-नास्ति, ६. सद्धितपुसतके तु षवस्तुतस्तु-ः इव्यदेः “-संवलितमतीतिविषयः इद्यन्तस्य पाठस्य स्थने 

"वस्छलकारध्वन्योः कान्यात्ममवेऽपि काव्यम्रमेदकथनप्रकरणे तयोरुपाद्नं रसदेखुत्करषकत्वेन काच्यमे- 

द्कंत्वादिदयवधयम्” इति इच्यते. 
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व्यक्तिविवेककारेणाप्युक्तम्--'कान्यसातनि सङ्िनि रसादिरूपे 
न कस्यचिद्धिमतिः इति । ध्वनिकारेणाप्युक्छम्-- "नहि कवेरिति- 
वृत्तमात्रनिरवाहेणात्मपंदलामः । इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः इत्यादि| 
ननु तहिं मबन्धान्त्र्तिनां केषांचिन्नीरसानां पचानां काव्यं न 
स्यादिति चेत्, न } रसवत्पचयान्तगेतनीरसपदानामिवं प्रसेन मव- 
न्धरसेनैव तेषां रसवत्ता्गीकारात् । यन्तु नीरसेष्वपि गुणामिव्यज्जक- 
वणसद्भावाह्लेषाभावादङ्कारसद्धावाचच काव्यव्यवहारः स॒ रसादिम- 
त्काव्यबन्धसाम्याद्लौण एव । र्यतत वामनेनोक्तम्---्यीतिरात्मा का- 
व्यस्यः इति, तन्न । रीतेः संघटनाविशेषत्वात् । संघरटनायाश्यावयव- 
संखानैरूपलात् , आत्मनश्च तद्धिक्वात् । यच्च ॒ध्वनिकरिणोक्तम्-- 

"अर्थः सह्दयछाध्यः काव्यासा यो व्यवसितः | 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्म्रतौ ॥' इति । 

परधानं यत्रे तस्मिन् 1 एवकारेण अचख्क्रारादिव्यवच्छेदः } अत्र काव्ये । जीवितं जीव- 
नाधायक्रम् । सद्धिनि अवद्यस्थायिनि । विमतिरखरसः । इतिढ्रतं नीरसवाक्य्- 
प्रबन्धः 1! आत्मपद्खामः खवाचककाव्यश्चब्दध्राप्निः । कविसंवन्धिभ्रवन्धत्त्रेनेव 
कव्य शब्दप्रयोगो नासीति मावः । इतिद्यसादेभारतादेः । आदिना रघुवंशादिपरि- 
अहः \ तत्सिद्धेः कराव्यपद्यापिसिद्धेः । वीरादिरसप्रवन्धानां भारतादीनां तरां काव्य- 
संज्ञालाभ इति भावः । तर्हि रसवत एव काव्यलसखीकारे । पदानामिति गथानासुपल- 
क्षणम् । गयं पदं च मिश्रं च तञ्चिषधेव व्यवस्थितम्" इदयनेन गद्यस्यापि काव्यत्वखी- 
कारात् ! तेषां नीरसप्र्यानां व्यज्लकम्रतिपायप्रतिपादकसंवन्धेन रसवत्वमिति भावः। 

यत इद्यव्ययं यः इदयर्थं । नीरसेषु “चन्द्रे शरच्िशोत्तंसे ऊन्दस्तबकविश्रमे । 
इन्द्रनीलनिभं लक्ष्म संदधादयलिनः धियम् ॥* इवयादिषु संघटनाविशेषलाद्धणा- 
भिन्यञ्नकरब्दविन्यासरूपलात् ।! नु रीतेः संघटना विरोषरूपत्वेऽपि काव्यात्म- 
खीकारे को दोष इद्त आह-सघटनायाश्चेति । काव्यज्ञरीरस वाक्यस्याव्- 
यवाः पदानि तेपां संस्थानं सञुचितस्थाने निवेसस्तद्रूपलादिवर्थः । तद्धिन्नत्वादवय- 

1. उक्तमिति । ध्वन्यालोकस्य वरतीयोदयोते “विमावमावानुमाव-~ इत्यादिकारिकाणां 

व्याख्यानावसरे ॥ 
अथं इत्ति । शब्दा्थदयरीरं तावत्काव्यम् 1 तत्र खरीरब्रहणादेव केनचिदात्मना 

तदनुम्राणकेन भाव्यमेव । तवर शब्दस्तावच्छरीरमाग एव निविशते । सर्वजनसंवेय- 
[1 ए 111 

१. "प्रद्" क-ख-ग-पुस्तकेपु नास्ति -निवेहणेन रविचिलयोजनम् । इतिद्दासादेव तस्षिद्धेः इति- 

ध्घन्याखोकस्थः पाटः २. पद्यानाः क-पुस्तके नास्ति, ३, इव" ग-पुस्तके नास्ति. ४. "यच' ग 
५५, 'विद्धेषः इत्यधिकः क-पुस्तकर. 
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अत्र वाच्यासतं काव्यस्यास्ा ध्वनिः- इति खवचनविरोधा- 
देवापास्तम् । 

तक्िखरूपं काव्यमिध्युच्यते-- 

वाक्यं रसात्मकं काव्य 

वसंस्यानमिन्नत्वात् । सहृदय छान्यः सहृदयानां हृदयंगमः प्रतीयमानो व्यज्ञयः । 
¢ 0. [9९ (न [न (५ [न 

तदिति! उक्तलक्षणस्य दूषितलादिदयर्थः। किभिति। किंखरूपमिलर्थः ! वाक्य. 

धम॑त्वास्स्थूल्र्तादिवत् । अथः पुनः सककजनसंवेचो न भवति । न दथेमत्रेण कान्य- 
व्य पदेशः । लौ किक्वेदिकवाक्येपु तदभावात् ! तदाह--सहदयश्छव्य इति स एक एवा्थौ 

दिदाखतया विवेकिभिपिसागवुद्धयाभियुज्यते । तथाहि--तुव्येऽरूपत्वे किमिति कस- 
चित्सहदयः धते । तद्भवितव्यं केनचिद्विेषेण । यो विरेषः स प्रतीयमानमागो 

बिवेकिभिविद्ेपदे तुस्व दात्मेति व्ववखप्यते । वाच्यसंकल्नाविमोदितहृदयैस्तु तच्छधग्मावो 
विप्रतिपचत्ते । चावेरिवात्मपृथग्भावः । अत एवाथ इलेकतयोपक्रम्य सहदयश्छाष्य 

इति विदेपणद्वारा हेतुमभिधायापोद्धारण्ला तख दवौ मेदार्व॑श्ाविल्युक्तम् । नत द्वाव- 
प्यात्मानो कान्यसेति ॥ 

1. वाक्यमिति । चिन्यमेवैतत्, वस्त्वल्कारप्रधानानां काग्यानामकाव्यत्वापन्तेः | 
न चेष्टापत्तिः, मह।कविप्रदायस्या कुकीमावप्रसङ्गात् । कक्ष्यालुसारेण दहि रक्षणव्यव्~ 
स्था, नतु वेपरीलेन । वभितानि च महाकविभि्ज॑लग्रवाहवेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानिः 
कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि यथाकथंचित्परम्परया रसस्परशंऽस्सेवेति 
वाच्यम् । इटृशरसस्पञ्च॑य “गो श्वल्तिः, “खगो धावतिः इत्यादावतिप्रसक्तत्वेनप्रयोजक- 

स्वात् । एवं च प्रकाशोक्तं काव्यलक्षणमेव ज्यायः । यत्त रसमगङ्धाधरकारेण “रमणीयाय 
प्रतिपादकः शब्दः कान्यम्? इति सूत्रव्याख्याने “काव्यपदग्रवृत्तिनिमित्तं खब्दाथयो- 

व्यासक्तम् , प्रलेकपयप्तं वा । नाः । एको न द्वाविति व्यवहारसयेव शोकवाक्यं नं 

काव्यमिति व्यवहारापत्तेः । न द्वितीयः । एकसिन्पचे काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः । 

तस्माद्वेदतल्लाख्पुराणलक्षणखेव काव्यरक्षणस्यापि खब्दनिष्ठतेवोचिताः इत्युक्तम्; तन्न । 
आस्वादव्यज्ञकत्वस्योभयत्राप्यविद्ेषाचमत्कारिबो धजनकन्ञानविषयतावच्छेदकधर्मवच्वरूप- 

स्यानुपहसनीयकाव्यलक्षणस्य प्रका चादिनिरूपितरक्षयतावच्छेदकस्यो मयवृत्तित्वात्च काव्यं 

पठितम् › कान्यं श्रुतम्; काव्यं बुद्धमित्युभयविधव्यवहारदश्चैनाचच काव्यपदप्रदृत्तिनिमित्त 
व्यासज्यवृत्ति । अत एव वेदत्वादेरमयघ्ृन्तित्वप्रतिपादके (तदधीते तद्वेद” इतिसूत्रस्थं "किम- 

थसुभावप्यथों निदिद्येत्ते । न योऽधीते वेत्यप्यसो । यस्तु वेत्यधीतेऽप्यसै । नेतरयो- 
रावदयकः समवेशः ! मवति ह कथ्ित्संपाठं पठति न वेत्ति, तथा कश्चिद्रे्ति न च 
संपाठं पठतिः इति महामायं संगच्छते । लक्षणयान्यतरसिन्नपि तच्वात्र (एकोन 

दौ" इतिवन्न तदापत्तिः । केचित्तु--कविक्म॑काव्यमिति समाख्यानुरो धाच्छब्द॑ एव 
काव्यत्वम् , न त्वथं । तस तत्कृतिसाध्यत्वामावात् । तस्मासदसंद्भविदेषः क।व्यमिति 
रक्षणं स्वीकुवैते । तन्न रमणीयम् । तथाहि-भासखरादोद्ोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम् 
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रसखरूपं निरूपयिष्यामः । रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधा- 
यको यस्य । तेन विना तस्य कान्यत्वामावस्र प्रतिपादितत्वात् । 

[द 1 थ 

(रस्यते इति रसः" इति व्युतपत्तियोगादद्धोवतदाभासादयोऽपि गृंन्ते । 
मिति । रसात्मकं वाक्यं काव्यमिद्न्वयः 1 ननु को रस इदत आद-रसस्वरूप- 
मिति ! विवृणोति- रस एवेति } एवकारेण ष्वनिकाराघ्ुक्तस्य वाच्यार्थस्य वस्त्व- 
ठकारमात्रव्यज्गयस्य च व्यवच्छेदः! साररूपतया आनन्दसान्द्रत्वेन श्रष्रखभावतया 

जीवनाधायक उपादेयताप्रयोजकः। तेन रसेन । तस्य वाक्यस्य । प्रतिपादितत्वा- 
दिति। दवबदत्तो रामं यातिः इलादिमन्थनेति वोध्यम् । ननु शृद्गायादिमेदेन नवप्रकायो 
रसस्तदभावात् “यस्याटीयत- इदादिवाक्यानां कथं कान्यलमत अआद-- रस्यत 
इति 1 आखादययत इयर्थः ! भावादीनामप्याखादविपयत्वमव्याहतमेव् । विपयल- 

मप्यखण्डमतिरिक्तं वोध्यम्। तेन नानुगम इति मावः ¦ अअच्र--नन्यक्राये ह्ययमेव ~ 
यादा विधेयाविमशदोषदु्टतया उदेद्यविषेयमावबोधकावुपूर्वीविरहणाकाह्भा विरहा- 

दाक्यलस्यवामावः । काव्यज्ञान विना रसप्रदार्थसय दुनिरूप्यलादन्योन्याश्रयः ! रस. 

घटक्रविभावादीनां काव्यघटितलात् इति दृप्रणद्रयं कथित्पण्डितंमन्य उपन्यस्यति, 
तदतीव मन्दम् ! जानुपूर्वाविङ्ेपरूपाया ञाकाद्भाया विरहेऽपि श्रोतृजिज्ञासारूपाया- 
सस्या विद्यमानलाद्राक्यलाक्षतेः । तादसाकाह्वाया एव वाक्यवटकस्वेन ग्रन्थक्ृते- 

कारात् ! यद्रा संकीर्तनत्वगभितलदोषदुष्टयोः पद्समुदाययोरासत्तिकल्पनेन 
वाक्यत्वं कल्प्यते अन्यथा काव्यदोपत्वमेव न खात् । तथाच्रापि कल्पितायुपूर्वी- 
योगादस्य वाक्यत्वाद्धीकारादखण्डाखाद विशषविपयलरूपस्य भावादिसाधारणसख 
रसत्वस्य अन्थकरृतेव निरुक्ललाच । अखण्डाखाद विशेषत्वं चानन्दसंवाटेतज्ञान- 

विपयत्वमेवाच्र भावादिसावारणं वाच्यम् । न च ब्राह्मण, पुत्रस्ते जातः'इद्ादिवाक्ये 
आनन्दरसंवङितज्ञानजनकेऽतिन्यासिस्तद्वारणाय कानव्यजन्यबं विद्रोषणमुपादेयं तथा 
सति अन्योन्याश्रयदोष इति वाच्यम् ! अत्र हि शाब्द्वोधानन्तरमेवानन्दो जायते । 
तयोः पौर्वापर्यक्रमस्थितोऽपि कार्टाववादुत्परुप्चशतव्यतिमेदनवत्स न गृह्यते । 
काव्ये तु शाब्दवोधानन्तरमडोकिकसखादनाख्यन्यापारादिवलदेकमेवानन्दसंवछित- 
मलोकिकं ज्ञानम् । तदेवास्माभी रसपदेनोच्यत इति \ आनन्दसंवल्ितलमिह तादा- 
तम्यसंबन्धेनानन्दविशिष्टलम्, न तु जनकतासंबन्धेन । विजातीययोज्ञानानन्द्- 
योस्तादाटम्याङ्गीकारोऽलोकिके न दोष इति सवेमवदातम् ' तदाभासेति । रसा- 

तच खाब्देऽ्यं चाविशिष्टम् । तत्रापि रसोद्योधकत्वाङ्गीकारात् । अर्थञपि दृरयकाग्ये इव 
काम्यत्वम् । कविकभेत्वन्यवहारस्तु तव्मरकादयव्वाद्धाक्त एव । चन्दनिलयत्वकादिमते 
दाव्दरूपेऽपि कान्ये कविकर्मतव्यवहासे भाक्तः । अत एव शराब्दददैरं कतेति" इति पाणि- 
निसं संगच्छते । अन्यथा स्वसिद्धान्ते व्याकुप्येतेति सर्वमनवधम् ॥ 

11 1 

१. 'खदूपरतयाः क-म. २. कक्रान्यत्वानङ्खोकारत््ः घ २. (भावतद्ायसाःः ग, ४, अपिः 

क-ख"पुरतकशोनौस्ति.५. उच्यन्ते" ग. ६, अत्र: इत्यादिः ~-सवेमवदातम्" इत्यन्तो मन्थः पुस्त- 
कान्तरे नोप्ररुभ्यते, 
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तत्र रसो यथा-- 
“दुल्यै वासगृहं विषोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने- 

निद्राव्याजमुपागतस सुचिरं निर्वण्ये पद्युयुखम् । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुरुकामारोक्य गण्डस्थलीं 

रुजानम्रमुखी प्रियेण हसता बारा चिरं चुम्बिता ॥ 
उच्र हि' संमोगश्रज्ञारंख्यो रसः । 
भावो यथा महापत्रराघवानन्दसांधिविग्रहिकाणाम्-- म्ना 

“यस्यालीयत रुस्कसीश्चि जक्धिः; प्षठे जगन्मण्डलं, 
दृष्रायां धरणी, नखे दितिषुताधीशः, पदे रोदसी, † 

क्रोधे क्षत्रगणः, रारे दरायुखः, पाणौ प्ररम्बासुरो, 
ध्याने विश्वंमसावधार्भिककुरं कसरेचिदसञे नमः ॥' 

ञत्र भगवद्विषया रतिमीवः | 

भासमभावामासेदर्थः । आदिना मावशान्यादीनां मरहणम् ¦ शुल्यभिति । सद्या- 
दिहीनमिदयर्थः । शयनच्छस्यायाः किंचिदुत्थानं प्रियजागरणे ज्ञटिति संवरणार्थम् । 
उत्थाने दानेस्त्वं जागरणहेतुब्दालुत्पत्तये निद्राव्याजं छटनिद्रां खचिरनि्वर्णनं च 
निद्रानिश्वयाय । तेन विश्रब्ध विश्वस्तं यथा स्यात्तथा परिचुम्ब्य । गण्डस्थलीमिति 
पत्युरनुषज्यते । ठजानग्रसुखी सतीर्थः । केचित्त॒--ल्जत इति लछ्ना क्रिया । 
तत्रैवाखोचनानन्त्यस्यान्वयः* इदयाहुः;, तन्न । छकत्प्रययानामभिधाननियम्यतया 
रुजापदश्य र्जाश्रयबोघे सामथ्यामावात् । स्थितादिपदाध्याहारेणेव एककवैकलमव- 
घेयम् । बाडा नववधूः । चिरतुम्बनं चाधिकणेपरि्लोधनार्थम् । वीरादिरसानामुदा- 
हरणान्यग्रे दायति-- यस्येति । अलीयतः ईति च दसद्॒वाक्येष्वन्वेति 1 शल्को 
मत्यलक् तस्य सीन्नि एकदेदो । दितिखुताधीडो हिरण्यकरिपुः । रोदसी यावापरथिन्यौ। 
अच्राखीयातामिति वचमविपरिणामः । कसमेचिदनिर्यचनीयमहिन्रे ! अर ददाभिवोक्यै- 

दंशावतारा दर्दिताः । वे यथा--मत्छः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः । रामो 
रामश्च राम॒श्च बौद्धः कर्कीच ते दङा॥ अयुवर्वमानः सेवमानः । अन्यद्धावाभासादि । 

~ 

1. असाविति । असो कषणे ॥ 
2. कर्की्ति- "वस्की इति पाठः सर्वतैवोपरभ्य॒ते । परंतु ककं धवल्घोटकोऽस्या- 

स्तीति व्युत्पत्तिखारस्यात् "करकी इलेव पाठः साधीयान् । भगवतो घोरकवाह नत्वात् \ 
ककिकुखोत्पन्न्वाह्या ककीं । “सितः करकैः" इत्यमरः । “उत्पत्सखतेऽकसंका शः रियः कर्कि- 
कुरे द्विजः” इति दशावतार चरितम् ॥ 

१. "हि" क-ख-ग-पुम्तकेषु नास्ति. >, “आर्यो. रसः .ग-पुस्तके नास्ति. 



२ साहित्यदपणे 

रसाभासो यथा-- 
"मधु द्विरेफः कुषुमेकपात्रे पपो प्रियां खामनुवसेमानः । 
शङ्घेण च स्पदौनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ 

अत्र संमोगश्रङ्गारस्य तियेगिषयत्वाद्रसाभासः । एवमन्यत् 
दोषाः पुनः काव्ये किंखरूपा इद्युच्यन्ते- 

1 

दोपास्तस्ापकपकाः । 
श्रतिद्टप्र्ार्थव्वादयः काणलखखज्ञत्वादय इव॒ शब्दाथंद्रारेण 

देदद्वारेणेव व्यभिचारिभावादेः खशचब्दवाच्यखादयो मूखैत्वादय इव 
साक्षात्काव्यस्यात्ममृतं रसमपकपैयन्तः काव्यस्यापक्रष॑का इद्युच्यन्ते | 
एषां विद्ेषोढाहरणानि वक्ष्यामः । 

गुणाः किंखरूपा इस्युच्यन्ते 

उत्कपषृहेतवः ग्रोक्ता गुणाठकाररीतयः ॥ ३ ॥ 
गुणाः रौ्यीदिवत् , अरंकाराः कटक्रुण्डलादिवत् , रीतयोऽवय- 

वसंखानविरोपवत्, देहद्वारेणेव राब्दार्थद्रारेण सेव काव्यस्ासममभूतं 
रसमुत्कषयन्तः काव्यस्योकककषका इत्युच्यन्ते । इह यदपि गुणानां 
रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दोऽत्र गुणामिव्यज्ञकरशब्दार्थयोरुपच्य॑ते | 

ननु दोपादीनां काव्यलक्षणाघटरकलान्निराक्राह्तया तन्निहपणमसंगतमिखयत आक्रह्ू- 
सुत्थापयति--दोपाः पुनरिति । तस काव्यख । गुणा इति । गुणानां शब्दार्थो 
त्करषद्रारा यथा रसोत्कपैकल तथा गुणपर्च्छिदे दशयिष्यते । शोयादीनामोपचारिक- 
देदधर्यल्लाभिभ्रायेणाये दृष्टान्तः । नु निररुकारकाव्यापेक्षयाङकारयाणामिव निगुण- 
काव्यापेक्षया गुणानां काव्योत्कर्कत्वे नोपपद्यते ! निगणलस्य नीरसत्वसमनियततया 

नीरसस्य काव्यत्वानङ्गीकारेणेव निभूणस कान्यत्वानङ्गीकारादिदयसिम्रायेण शड़ते-दइह् 
ययपीति । इह नवीनाटंकारिकसंग्रदायमते ! रसधर्मत्वमिति । काग्ये गुणाना- 
मव्यभिचारिलज्ञापनाय प्रसादयुणप्रकरणे प्राचीनैरुक्तम्--यथा “स च सर्वैरसव्यापी 
काव्यजीवातुरिष्यते" इति । तथापीति ! अच्रानन्तयेक्तकारिकायाम् । शब्दानां 
गुणाभिंव्यज्ञकत्वं गुणपरिच्छेदे व्यक्तीभविष्यति ! अथौनां तूद्धताञ॒दधतत्तया ओजोम।- 
घुभव्यज्ञकलं ज्ञटिति प्रतिपायत्वेन प्रसादव्यज्ञकलमवगन्तन्यम् । उ्पचयेते लक्षणया 
अयुज्यते । अतश्च गुणशाब्दौ पचारिकत्वस्यीकाराच । शब्दाः दाब्दाथाः । एवं च 
गुणामिव्यज्ञकशब्दार्थदीनमपि व्यज्खयं भवति तदपेक्षया गुणाभिव्यज्लकशब्दार्थयोः 

१. 'दोपा--इयादिः “इच्युच्यन्मेः इलयन्तः पाटो ग-पुस्तके नास्ति. २. अपुष्ट क-पुस्तक्रे नास्ति. 

३, शुणा.- इत्युपो दातो ग-पुसफे न दृश्यते. ४. "तमेव" ग-घ. 



मथमः परिच्छेदः | २३ 

अतश्च 'गुणामिव्यज्चकाः चाब्दा रसस्यो्कषकाः- इत्युक्तं भवतीति 
प्रागेवोक्तम् । एषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः | 

इति श्रीसन्नारायणचरणारविन्दमघुत्रतस्तौहिलया्णवकणधारष्वनिग्रस्थापनपरमाचा- 

यकविसूक्तिरलाकराश्दद्यभाषांवारविकासिनीभुजंगसांधिविग्रहिकमदहापात्र- 
श्रीविश्वनाथकविराजकृतौ साहिल दर्पणे काव्यखरूप- 

निरूप्रणो नास प्रथमः परिच्छेदः । 

काव्योत्कषेकत्वसुपपन्नमिति भावः ! ननु युणासिनव्यज्ञकपदविन्याससश्य रीतित्वेन नि- 

रूपणीयतया रीतेरेतेनेव संग्रहे प्रथ तदुपादानमनर्थकमिति । तदेतचिन्यम् \ 
इति श्रीरामचरणतकवागीशभद्वचायैविरयितायां साहिदयदर्पणविव्रतो 

प्रथमः ्रका्चिः \ 

१, `एव" कृ, २. "मधुकरः क. ३. शसाहिव्यविद्याः क. ४. वारः क्र-ख-पुस्तकयोनास्ति. 

५, "उल्यासः" न्. 



२४ साहित्यदपेे 

द्वितीयः परिच्छेदः । 

वक्यक्लरूपमाह- 

वाक्यं खादोग्यताकाष्मसत्तिथुक्तः पदोचयः । 
योग्यता पदाथानां परस्परसंबन्धे बाधाभावः । पदोचयसयेतदमा- 

उपोद्धातसंगलया वाक्ये निरूपयति- वाक्यमिति । प्रकृतसिच्यटुकरूरुचिन्ता- 
विपयलसुपोद्धातः । काव्यलक्षणं चाच प्रकृतम् । योग्यतामाह-पदार्थानामिति। 
परस्परसंबन्धे परस्परान्वयबोधे । हेतुरिति रेपः! न तत्र करणा हेतुः इति- 
वत् पष्ठर्थे सप्तमी । बाधो विपरीतबुद्धिः । तथा चान्वयवोधहेतुभूतवाघाभावो 
योग्यतेदयर्थः । प्रयक्षादिकारणीमूतबाधामाववारणाय भूतान्तं विशेषणम् ! "पयसा 
सियतिः इलयादो श्रोतुः सेकः यय॒ःकरणक्रत्वामाववानिलयादिविपरीतवुद्धेरभावः । सा 
नवात्र प्रमारूपा माद्या ! अन्यथा नाद्छश्रमभानि श्रोतरि सति (पयसा मिचतिः इति 
चाक्यंन स्यात् । ननु तादशप्रमाया अग्रनिच्या तद्विरदस्याप्रसिद्धिरिति निरुक- 
योग्यता दाशविपाणव्रदलीक्रेति चेत्तद्यवं व्याल्येयभ्ू- परस्परसंबन्धे इति । 
सप्तम्यथं निरूपकत्वम् \! प्रस्परसंबन्धनिरूपकाणां पदा्धथानामिदयर्थः ! तात्पर्य 

विषयीभूतप्ररस्परसंबन्ध सतीर्थः \ वाधाभावः सद्धावः! एवे च तात्पर्यवि- 
षयीभूतसंबन्धेन तंत्निरूपक्ाणां पदार्थानामेकतरस्सिन्नपरपदार्थसद्धायो योग्यतेति 
फलितम् । पाकादौ वियमानस वदहिकरणक्रत्वसखय सेकरादौ येन केनचित्परम्परा- 
संबन्धेन सद्धावे "वद्दिना सिचति' इयादेवाक्यचग्रसक्तो तद्वारणाय तात्पेविपयी- 
भूतेति संबन्धविकेपणम् । अस्ति च "पयसा सित्रति' इद्यादौ पयःकरणकलस्य खरू- 
पसंबन्धेन सेके सद्भावः ! योग्यताया व्याद्रत्तिमाह-पदोश्चयस्येति ! एतदभावे 

1. चाक्यपिति । वाक्ययोषस्स्रेवम्--पूद॑तावच्छन्दश्रवणादनन्तरं श्रोतुरात्मनि 
समुपस्थीय॑ते तत्तदथेः ! समुदीयते च योग्यतादिवशेन तेषां परस्परं विदिष्टान्वयनोभेन । 
उपस्ितिश्च स्छृतिरेव । रख्तिर्खछके समनुभूतपदाथेसयोद्रोधकसदक्ृतसंस्कारेण जायते । 
तत्रान्योद्योधकस्यानुपरम्भाच्छन्द्वणस्ैव तत्संस्भसोद्योथे कारणत्वमङ्गीक्रियते ! एक- 
संबन्धिज्ञानस्यापरसंवन्धिसारकताया अन्यत्र दरोनाच्छन्दाथैयोरपि परस्परं संबनिषित्व- 

मवसीयते । अवसीयते च तखेव संस्कारोद्योधकत्वम् । तथा च यदि राब्दानां पदार्थैः 
सह संबन्धो न स्यात्तदिं ततोऽस्ति जायेत । स्यन्ते चाथ; रब्दैः ! अतएव 
वाक्यपदीये--^सतिप्रल्ययहेतुत्वे संबन्ध उपपद्यते । रसब्दस्यायथयतोऽनस्तत्संबन्योऽस्तीति 
गम्यते ॥› इति प्रलययंहेतुत्वान्यथानुपपच्यैव तयोः संबन्धसद्धावानुमितिः स च संबन्धो 

ठृत्तिरूप इति ॥ 

१. स्सप्तस्य्ैः-, इत्यादिः षपदाथानामिलयथःः इल्यन्तः पाठः पुस्वकान्तेर नास्ति, २, तन्निस्प- 
काणः पुस्तकान्तरे नास्ति. 



द्वितीयः परिच्छेदः । २५ 

वेऽपि वाक्यत्वे 'वहिना सिश्चतिः इत्यापि वाक्यं सात् । आका 
प्रतीतिपयवसानविरहः । सं च श्रोतुजिन्नासारूपः । निराकाह्ख वा- 
क्यत्वे “गौरश्वः पुरूषो हस्ती, इत्यादीनामपि वाक्यत्वं सात् । आस- 
त्तिवुच्यविच्छेदः । बुद्धिविच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीयुचरितसख देैदत्त- 

निशुक्तयोग्यताविरहे । वहिनेद्यादि । अत्र कारणस्य कार्थनिरूपितवनियमात्कार्य- 
व्यतिरेकेणादुपपत्त्या सेवारूपे कार्य भवलेवाकाह्ति ध्येयम् । आकाह्वामाह-- 
आकाङ्कति । प्रतीतेः पदार्थोपस्थितेः पयेवसानमन्वयवबोधजनकत्वेनेच्छाविरहः । 
तस्य विरहः! अभाव इयर्थः । नन्वेवमाकाह्वापदस्याभाववोधकत्वे लक्षणापत्तिरिदयत 
आह--स चेति । प्रतीतिपयेवसानविरदृश्वेद्र्थः । अभावाभावः अरतियोभिखरूप 
एव, न लतिरिक्तः कल्प्यत इति भावः ! असि च पयसा सिच्चतिः इलयादौ पयसेति 
पदार्थस्य सिच्चतीति पदार्थेनान्वयबोधजनने श्रोतुरिच्छा । प्रतीतिपर्थैवसानं च 
कचित्खाभाविकं कचिजनितान्वयबोधत्वेन । तत्रायमाह- गोरिति । $चर गवा- 
दिप्रथमान्तपदोपस्थापितानां पदाथोनामभेदाति रिक्तसंबन्धेनान्वय बोधोऽन्युतपन्न इति 
भवति पदार्थोपस्थितेरन्वयवोधजनने श्रोतुरिच्छाविरह॑ः । अत्राभेदातिरिक्तसंबन्धेन 
वाधसत्वेऽपि सत्वादिसबन्धेन बाधविरदहरूपयोग्यतास्तीति ध्येयम् । द्वितीयं यथा-- 
°्विमरं जरं नयाः कच्छे महिषश्वरतिः इ्यत्र नद्या इति पदार्थोपस्थितेजरुमिति 

पदार्थेनान्वयबोधे सति सिद्धे शच्छाविरहात्* इति न्यायेन कच्छे" इल्यनेन श्रोतुरन्व- 
योधे इच्छा विरहः 1 यदि पुनरंभयान्वयेच्छा प्रयुज्यते तदा नयाः इलस्य काकाक्षि- 
गोरूकन्यायाद नुषद्धाद्रा "कच्छे इदयनेन संबन्धाद्रृहीतवक्त् तात्पयेख श्रोतुरुभयान्वय- 
वोधेच्छा संभवतीति ध्येयम् 1 आसत्तिमाद-आसत्तिरिति। बुद्धेः पदा्थोपसि- 
तेरविच्छेदोऽव्यवधानम् । अव्यवहितपदा्थोपस्थितिरिति तात्पयौर्थैः । व्यवधानं च का- 
खबाहूव्येन प्रकृतानुपयोगिपदार्थोपस्थिलया च संभवति । तत्रायमाह--वुद्धीति । 
वाक्यत्वे वाक्यलखीकारे । दिनान्तरेयद्यन्तव्यवधानदशेनाय । प्रहरादिव्यवधा- 
नेनाप्यनासन्रतं वोध्यम् । संगतिवौक्यव्यवहारोपयोगिमेककः । द्वितीयं यथा-- 
"गिरिर्भुक्तमधिमान्देवदत्तेन" इत्र भिरिरभ्निमान् , भुक्तं देवदत्तेनेति वाक्यार्थबोध- 
द्यं ्रकृतम् । तत्र अथमानुयोगिन्या भुक्तमिति पदार्थोपस्थिया, द्वितीयादुयोजिन्या 
अभिमानिति पदार्थोपसिल्या व्यवधानम् । प्रकृतोषयोगिपदा्थोप्थिलया व्यवधाने 
लासत्तिरस्त्येव । तेन “अश्वेन मामं गच्छति इत्यादौ भ्रामपदार्थोपस्थितिन्यवधानेऽपि 
अश्वपदसख गच्छतीदनेनासत्तिरव्याहतैव । खार्थबोधसमाप्तलमपि पदोच्य विरोषं 

१. (इयपि" ख-ग-च. २, "स च ग-पुस्तके नस्ति, ३. च्चैव" ग. ४. अत्र इलयादिः 
"नवतिः इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे टित इति प्रतिभाति. ५. “खाभाविक एवः इत्यधिकं पुस्तकान्तरे, 

६, 'अन्रामेद~' इ्यारभ्य “ध्येयम्” इति पर्यन्तः पाठो नास्ति पुस्तकान्तरे. ४. अन्यवहितपदार्थो- 

परस्थितिरिति तार्या, इति पुस्तकान्तरे नारित. ८, ^त्वासत्तिः~ इलयादिः “-अग्याहतेव इवन्तः 

पाठः पुस्तकान्तरे न दश्यते. 
सा०द्० र 
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शब्दस्य दिनान्तरेचरितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात् । अत्रा- 
काष्कयोग्यतयोरास्मार्थधर्मत्वेऽपि पदोचयधर्मस्सुपचारात् । 

वाक्योचयो महावाक्यम् 
योग्यताकाह्ूसत्तियुक्त इस्येव 

इत्थं वाक्यं द्विधा मतम् ।॥ १ ॥। 
इत्थमिति ववियम्रहावाक्यस्वेन । उक्तं च-- 

(लार्थवौघे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥' इति । 

तत्र वाक्यं यथा--श्ून्ये वासगृह--: इत्यादि । महावाक्यं यथा-- 
रामायणमहामारतरघुवशादि । 

पदोचयो वाक्यसिद्युक्तम् । तत्र किं पदलक्षणमित्यत आह-- 

वोध्यम् ! तेन शल्यं वासगृहं - इद्यादिभागस्य न वाक्यम् । योग्यताकाह्कयोः पदो. 
चयधर्मलसुपपादयति--आाकाङ्कति । आकाह्वाया इच्छारूपर्लोद्विपरीतचुच्यमाव- 
रूपयोग्यतायाश्चात्म निष्टतयान्वयबोधहेतुलादात्मव्रत्तिमेव 1 उपचारात्खजन्यजन- 
कृलरूपपरम्परासंबन्धात् \ एकपदार्थायापरपदार्थसद्धावरूपयोग्यतायास्तु पदार्थधर्म- 
त्वेऽपि खाश्रयोपस्थापकूलसंवन्धेन पदोचयधर्मलमेवावगन्तन्यम् । निरुक्तासत्तेरप्या- 
त्मधर्भलात् \ तच्राप्येषव रीतिरनुसतेव्या । यदि पुनः समभिहारविदेष काद्र, 
अन्यवधानोचरितलमासत्तिः, तदानयोः साक्षादेव पदोच्यधर्मलसिलास्ता विस्तरः । 
महावाक्यमाह-वाक्योचय इति ! योग्यतादयभावे महावाक्यलखीकारे “चष्ुषा 
गृह्यतां गगनं वतैतेः इत्येतयोः भिश्वुरपवसति ग्रही भुङ्के" इव्येतयोभि्रदिनोच्ारि- 
तयोः व्वक्चुषा ग्रह्यतां घटो वर्ततेः इयेतयोरपि महावाक्यवं सात् ! अत्र प्राचां 
संवादमाद-खार्थति 1 खार्थबोघेन निराकाह्ाणां पुनरङ्ाङ्गिलव्ययेक्षया युणपरधा- 
नभावेनाक्ाह्ुया संहदय एकार्थप्रतिपाद कत्वेन मिला वाक्यानामेकवक्यलं जायत 
इवर्थः ! वाक्यार्थानां गुणप्रधानभावेन वेरिष्यदेकलं तत्मरतिपादकत्वेन वाक्यानामे- 
कवाक्यमिति भावः) पदनिरूपणे प्रसङ्गसंगतिसुपपादयति--पदोचय इति । वा- 
क्यनिरूपणे स्तस्य पदस्यायुपेक्षणीयलमिह प्रसङ्ग इति भावः । वणः खरव्यज्ननरूपाः। 

1. उपेति } उपचारे लक्षणा 1 

१. (रदस्य ख. २. 'उ्ारितेनः घ. ३. तत्रः कृ. ४. धयोग्यता- इति फकिका ग-पु्तकै 

नारित; घ-पुस्तके तु (वाक्योचयः- इलस्य प्राण्दश्यते. ५. वाक्यत्वेन महावाक्यस्वेन चः घ. 
६. “-वोधस्माप्ताना' ख-व. ७. “आ्मद्रृ्नित्वमेव । एकपदार्थऽपरपदार्थसद्धावरूपयोग्यताया अथ- 

धर्यसयेव ! उपचारास्खजन्यजनकत्वरूपपरम्परासंवन्धास्खाश्रयोपस्थापकत्वाच्च पदोचयधर्मत्वमवगन्त- 
व्यम्" इत्युपरखभ्यते पाठभेदः पुस्तकान्तरे, 
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व॑णाः पदं प्रयोगादोनन्वितैकाथेवोधकाः । 
यथा--घटः । प्रयोगार्हति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः | अननि- 

तेति वाक्यमहावाक्ययोः । एकेति साका्कानेकपदवाक्यानाम् । अर्थ 
बोधका इति कचरतपेत्यादीनाम् । वणो इति बहुवचनमविवक्षित् । 
अयोगादयश्च ते अनन्वितैकाथैबोधकाश्वेति विग्रहः । खवाख्यातान्यतरान्तत्वेन कचि- 
तष्टुगन्तत्वेन प्रयोराहेखम् । ातिपदिकस विभक्तिरहितनान्नः केवलस्य तस्या्रयो- 
गिलात् । एतदुपरक्षणं धातोरिदखयपि बोध्यम् । तस्यापि केवङ्स्याप्रयोगिलात् । 
वाक्यमहावाक्ययोव्यवच्छेद इद्यनेनान्वयः । एवमम्रेऽपि । तयोरन्वितार्थबोधक- 

लात् । वििष्टवाक्याथस्य विद्धेषणविरेष्यानतिरिक्त त्वेनेकत्वमिदयभिप्रायेणेदं रक्ष- 

णम् 1 अन्वितेकार्थवोधकाः इद्यनेनेव वाक्यवारणे षिद्ध “अनन्वित~्युपादानं 
व्यथं स्यात् । साकाङ्कति । साका्कणामन्वयबोधाजनकानामनेकेषां पदानां 
वाक्यानां च समुदायस्य व्यवच्छेद इलर्थः । तथा चायोग्यानामनाकाद्काणामनास- 
न्नानां च समुदौयसयानन्वितार्थबोधकत्वेऽपि न पदत्वमिति मावः । आकाट्रामाच- 
विशिष्टनामयोग्यानामनासन्नानां चानेकपदानामनेकवाक्यानां चेलर्थः । एषामन्वि- 
तार्थबोधकत्वेन पद्त्वग्रसक्तौ तद्वारणाय एकैतीति मावः । नन्वेकव्णद्िवर्णपदयो- 
रव्या्िर्वर्णबहुत्वा मावादत आदह--वणो इतीति । नच प्रकृदथोन्वितखार्थबोध- 
कत्वं म्रलयययानापिति नियमाद् वरीय कर्मत्वमिदायन्वितार्थबोधकस धटमिल्यादेः 

कथ् पदत्वम् । न च शक्तिमत्पदमिति मतानुसारेण घट” इत्येकं पदम् अम् इय- 

परं पदम्, अनयोः प्रत्येकपदार्थोपस्थापकत्वेन अननिवितार्थबोधकत्वमक्षतमिति 
वाच्यम् । तथा सति घटमिदयादेः पदसमुदाय वाक्यत्वं स्यात् । न चेष्टापत्तिः । एवं 
सति शून्यं वासग्रह- इत्यादि यद्राक्योदाहरणं दत्तं तदसंगतं सात् । तख तथा- 
विधवाक्यसखय महावाक्यतयेवोदाहयमुचितस्वात् । न च प्रययाथोतिरिक्तानन्वि- 
तार्थबोधकसं विवक्षणीयमिति वाच्यम् । तथाप्यभेदसंबन्धेन नीखायन्वितोतखादि- 

1. वणौ इति । वणोत्प्तिस्तावदेवसुपवण्यैते-- चेतनेन च्ञाताथैविवक्षया तद्दोधक- 
स ब्दनिष्पादनाय प्रेरितमन्तःकरणं मूकाधारस्िततमनरं चारयति, तच्चाठितोऽनरस्तत्खल- 

वतिवायुचारनाय प्रभवति, तच्ालितिन वायुना तत्रैव स्मरूपेणोत्पादितः चन्दः परा- 

वागित्यभिधीयते । ततो नाभिदेशपयैन्तचक्तिन तेन तदेशसंयोगादुत्पादितः ब्दः पदय- 

न्तीति व्यवहियते 1 एतद्यस्य सूक्ष्मखक्ष्मतरतयेश्वरयोगिमाचगम्यता;, नसदीयश्ुतिगो- 

चरता 1 ततस्तेनेव् हृदयदेश परिसरता हृदयसंयोगेन निष्पादितः शब्दो मध्यमेट्युच्यते । 

सा च सखकर्णपिधानेन ध्वन्यात्मकतया सष्षमरूपेण कदाचिदसाकमपि समधिगम्या । ततो 

मुखपयन्तमाक्रामता तेन कण्ठदेरामासाच मूधौनमाहत्य तस्प्रतिधातेन पराघ्रूय च युख- 

विवरे कण्ठादिकेष्वष्टसु स्थानेषु स्वाभिधाततेनोत्पादितः रखब्दो वेखरीति कथ्यते ॥ 

9, शविशिष्ट-? इत्यादिः “व्यथं स्यात इयन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. २. शाकाष्काणां-" 
इत्यादिः “~न पदत्वमिति भावः, इलयन्तः पाठः पुस्तकान्तरे न इद्यते, 
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| अर्थो वाच्यश्च ठक्ष्यश व्यज्चश्ेति तरिधा मतः ॥ २॥ 
एषां खरूपमाह-- 

वाच्योऽर्थोऽभिधया योध्यो रक्ष्यो रक्षणया मतः । 
व्यञ्च व्यञ्जनया ताः स्युसिस्ः शब्दख शक्तयः ॥२॥ 

ता असिघायाः | 

त संकेतिताथ॑सख वोधनादग्रिमाभिधा } 
उत्तमवृद्धेन मघ्यमव्रद्धमुदि्य गामानयः इद्युक्ते तं गवानयन्- 

बोधकेषु “नीलोत्पलम्” इद्यादिपदेषु युख्या्थानितार्थबोधकेु खक्षणिकश्चेतादि पदेषु 
-चाव्यातेरबुद्धारात् समस्तस पदघ्वाखीकारे क्षीोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्ना 
इत्यादि पदगतद्धि्टत्वोदाहरणमसंगतं स्यात् । एवमेकेति न संगच्छते, "वटः 
टाः इद्यादिद्विवचनान्तवहुवचनान्तपदेष्वनेकार्थवोधकेष्वव्यापतेः । न च एके- 
त्येकजातीयेदयर्थं इति वाच्यम् । धवखदिरपलाशाः इद्यादौ युगपच्न्दरसूर्योपस्थापके 
“पुष्पवन्तो इति पदे चाव्या्नितादवस्थ्यात् । अपि च पदवटकानां याचतां वणीनाम- 
नन्वितेकार्थबोधकतमुत केषांचिद्वा । तत्र, नायः। “खुन्दरस देवदत्तस्य धनम्” इदयाद्द 
विरोषणविभक्तेरनर्थकलात् “सुन्दरस्यः इद्यादिपदेऽव्यापेः ! नापि द्दितीयः । ववहिना 
सिञ्चति्यादौ सर्वेषामनन्वितैकार्थबोधकताभावेऽपि प्रत्येकं तथालसद्धावादव्यापतेः। 
यद्रा द्रौ घटः इति समुदायस्य संभदेनान्यतरवैयर्भ्य॑मिति न्यायाद् द्रौ" इति भाय- 
सान्थकत्वेऽपि “घरौः इति भागस्यानन्वितेकार्थवोधकलात्तचातिन्यापेः 1 एवं च चैद्- 
क्षणमेवं वाच्यम्-असमासाङ्गख्िदतषछोपयुक्प्रकृतिः पदम्" । ुगन्तेन केवर्प्र- 
कृतेः । असमासा ङ्गेदधनेन "पिवुःखसा, जहिजोडः इद्यादौ पूर्वावयवस्य । ̂ राजदन्तः 
इत्यादौ उभयोरपि । श्रकृतिः* इदयनेन वाक्यमहावाक्ययोव्यैवच्छेदः । समासावयवस 
पदलवाङ्गीकारे “नीलोत्पलम्? इयादिपद स वाक्यलं स्यात् । योग्यताखक्षणघरकपदायीः- 
नाह--अथ इति ! पदभतिपादय इयर्थः । एषां वाच्यादीनाम् । अभिधया बोध्य 
इति । अभिधाजन्यबोधविषय इयर्थः । अर्थगोधे शब्दस उत्तीनां च कारणलमिह 
विषयविषयिणोरभेदोपचाराद्रोभध्यम् । वास्तवकारणं तु शब्दतद्वुत्तिन्ञानमेव । राब्दसय 

म्रकृतेः प्रययसख च शक्तयोऽर्थबोधे सहकारिण्यो वृत्तयः । अभिधादिशक्तिमाह-- 

तत्रेति । अभिधादिषु मध्य इयर्थः । संकेतिताथस्येति । संकेवितग्रहविषयार्थ- 
स्येति तु नार्थः, संकेतखाभिधाया अभिन्नत्वेनात्माश्रयापत्तेः। किंतु कोरान्याकरणादि- 
प्रसिद्धस्य सुख्यार्थस्येदयर्थः। मुख्यं च रक्ष्यव्यज्गयापेक्षया प्रथमोमस्थितिविषयल्म् ६ 
बोधनात् खज्ञानेन शाब्दबोधजननात् । संकेतग्रहोपायन्द्ृदन्यवदहारादीनाह--उन्त- 

मेति । ब्रेन सेकेतम्रहवता । प्रयोजकप्रयोज्यभावसंपादनाय उत्तमलमध्यमलाभ्यां 

१. प्तत्नः इत्यधिकं ग-घ-पुस्तकयोः. २. ्यद्वा- इत्यादिः “अतिव्याप्तिः इयन्तः पाठः पुस्तका- 

न्तरे नास्ति, ३. 'पदलक्षणमेवं वाच्यम्" इति पुस्तकान्तरे नास्ति. ४, (अनेनः इति पुस्तकान्तदै 

नास्ति, 
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प्रवृत्तमुपरुम्य बारोऽख वाक्य (साख्रादिमखिण्डानयनमथंः' इति 
प्रथमं प्रतिपयते अनन्तरं च गां बधान “अश्वमानय इत्यादावावापो- 

दरपाभ्यां गोश्ब्दस 'साक्लादिमान्थः' जानयनपदस्य च “आहरणमथंः, 

इति संकेतमवधारयति । कचिच्र परसिद्धाथपदसममिहारात् यथा-- 
६२ नि धू (= ति | 

इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति इत्यत्र कचिदासोप- 

बृद्धयोरुपन्यासः । तं मध्यमवरद्धं गवानयनप्रवरृत्तं गवानयनगोचरयलेवन्तसमुपरुभ्य ग- 
= 

वानयनक्रियया अनुमाय बाः संकेतम्रहामाववान् अख गामानय" इयस्य प्रथमं 

शक्तिग्रह पूर्व प्रतिपद्यते इति ! अचुमितेन यनेन मभ्यमच्रद्धसय गवानयनगोचरं ज्ञान- 

मनुमिनोति, तद्नोचरमच्र्ति प्रति तद्रोचरज्ञानस हेवुलात् ततस्त ज्ञानख को हेतु- 

रिव्याकाद्कायासुपस्थितलात् "गामानयः इति वाक््ययेव तादशज्ञानहेवुतां कल्पयतीति 

भावः ! अश्वमान्येल्यादाविति । उक्ते इति शेषः । आवापोद्धापाभ्या- 

मितिः। आवापोद्रापाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां "गां बधानः इत्र गोपदसत्वे साल्ला- 

दिमत्पदार्थबोधः। आनयनपदव्यतिरेकेणाहरणपदार्थबोधाभावः। अश्वमानय इलत्र 

गोपदव्यतिरेकेण साज्ञादिमलदा्थबोधामावः \ आनयपदसत्वे आहरणपदार्थबोधः, 

- तयेव॑रूपावन्वयन्यतिरेक 1 संकेतमसिधानामशक्तिम् । सा चातिरिक्तैव । न खस्मा- 

च्छन्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छा । इश्वरं दूषयतां पामरादीनामपि शाब्दबोधो- 

दयादतिश्रसङ्गाच । अत एवाधुनिकसंकेतितानां चेचादिपदानामपि संकेतः संग- 

च्छते \ -च ्चाद्ञौचव्यपगमे पिता नामधेयं कुयादिति सामान्यतशवैत्रादिपदानामपी- 

श्वरसंकेतितत्वमिति वाच्यम् 1 तत्र तथागतिसंमवेऽपि यादच्छिकसंकेतितडित्थादि- 

पदानां संकेतासंगतिषरसङ्गात् । तसाच पदा वैशिष्यं नाम संबन्धः कट्प्यते “अयं 

टपदाभिपेयः' इल्यादिप्रतीतिवलादिति साप्रदायिकाः । कचिदिति ! असिद्धस्य 

ग्रहीतसंकेतख पदस खमभिहारात् साहचर्यात् । समीपोचारितलादिख्थैः । भक्षावद्धिः 

प्रायेण योग्यपदा्थोपस्थापकं पदं समीये प्रयुज्यत इद्यादिसंबन्धतः प्रसिद्धपदाथ- 

न्वययोग्यपदा्थवे्ञेषोक्ति्रहयो भवतीति सावः 1 ५वै च क्क्यार्थ योग्यतासत््वेऽपि 

वक्तततात्पयेविरोषस्यात्र हेतुलकल्पनात्तत्र न शक्तिग्रहः । सकेतमवधारयतीदयनु- 

षङ्गः ¦ एवमग्रेऽपि प्रभिन्नेति ! प्रफुटेदयथैः । "अत्र॒ कमठे मधुकरो मधु पिः 

वतिः इति पदानामन्वययोग्यतार्थकलज्ञानेन म्ुकरपदस्य भ्रमर एव शक्तिग्रहः । 

मक्षिकादौ तादशयोग्यतासत््वेऽपि वक्ततात्ययेविरोषज्ञानाभावान्न शक्तिग्रहः । कम- 
लाभ्यन्तरे भ्रमर एव मधु पिबतीति जानता जनेन कमर्पद्समभिहारान्मघुकर- 

पदस्य भ्रमरे संकेतो गह्यते । आप्तोपदेशाव् अ्रामाणिकवचनाव । एतदुपलक्षणस् । 

1. साक्ञेति । साला गल्कम्बरः, आदिपदेन लङ्गृल्कङदखुरादि गह्यते. 
व 

१. अथः इति ख-व-पुस्तकयोनौर्ति. २. इह गनपुस्तके नास्ति. ३. संकेतागरहवान् इति 

युस्तकान्तरे., ४. श्रसिद्धस्य~' इव्यादिः ~न शक्तिग्रहः" इन्तो मन्थः पुस्तकान्तरे न दुद्यते, 

५, अव्र कमले इल्यादिः ^-ज्ञानासावान्न शक्तिग्रह? इत्यन्तः पाठो बहुत्र नोपलभ्यते, ` 
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देयात् यथा-सयमश्वशब्दवाच्यःः इत्यत्र } तं च संकेतितमथै 
बोधयन्ती शब्दस शक््यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधानाम । 

व्याकरणादयोऽपि शाक्तिग्रहोपाया द्रष्टव्याः 1 तदुक्तम्--शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान- 
कोषाप्तवाक्याच्यवहारतश्च । वाक्यस्य रोषाद्रिवते्वदन्ति सांनिष्यतः सिद्धपदस्य 
ब्रद्धाः ।॥ इति । दाश््यादिशन्दानां दक्षायपत्येषु शक्तिथरहौ व्याकरणात् ¦ गोसदश- 
पिण्डदशनाद् गोसदसो गवयपदवाच्य इदयतिदेशवाक्यस्मरणे अयं गवयपदवाच्य 
इत्युपमानात् । विनायको विघ्नराजद्वमातुरगणाधिपाःः इलयादौ कोषात् । आप्तवाक्या- 
दित्रथसुदाहृतं खयमेव अरन्थकृता । वाक्यदेषाच्छक्तिग्रहो यथा--धयवमयश्चरुमेवति। 
वाराही चोपानत् \ वेतसे कटे प्राजापद्यं धिनोति" इलयत्र यववराहयेतसशब्दाः किं 
म्डेच्छप्रयोगात् कड्वायंसजम्बूनां वाचकाः, उत आ्यप्रयोगाद् दी्ैश्चकसूकरवज्ञरा- 
नामिति विभ्रतिपत्तौ वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पञ्रकातनम्। मोदमानाश्च तिष्ठन्ति 
यवाः कणिञ्श्ञाटिनः 17, वराहं गावोऽनुधावन्तिः"अम्पुजो वेतसः इति वाक्यदेष- 
रूपवेद् विरोधिनी म्टेच्छभ्रतीतिः स््रतिरिव वेदविरुद्धा हेया ! इद्यार्थ॑प्रयोगदेव दी- 
धेशकादौ राक्तिग्रह इति । शक्तिः कविलवीजरूपसंस्कारविरोष इत्यादौ विन्रतेः । आ- 

1. अभिधेति । सेयमभिषा त्रिविधा--केवर्सयुदायङक्तिः, केवकावयवशक्तिः, समु 
दायावयवश्यक्तिसंकरश्चेति । आचाया डित्थादिरुदादरणम् › तत्रावयवरक्तेरभावात्। द्वितीया. 
यास्तु पाचकपाठकादिः, तत्र धातुप्रलयश्चक्तिबोध्ययोरथयोरन्वयेनोलस्तितात्पाककर्तृरूपा- 
दथीद्तेऽथान्तर स्यानवभासेन समसुदायश्चक्तेरभावात् । ठृतीयायाः पद्कुजादिः । इद धातुपद्- 
म्रल्ययरूपावयवद्क्तिवियानां पदकजननकतुणामाकाङ्ादिवश्चादन्वये प्रकादामानात्पक्कुजनिक- 
देरूपादथ!दतिरिक्तस्य पद्मत्ववििष्टसख प्रलयेन तदथसमुदायशक्तेरपि कस्पनादुभयोः 
संकरः । एता एवंविधा रूडि-योग-योगरूढिरब्देर्व्यपदिदयन्ते । अश्वगन्धाश्वकणेमण्डप्- 
निशान्तछुवलयादिपदेपु का शक्तिरिति । अत्र केचित्-“जश्वगन्धारसं पिबेत्" इत्यादिषु विष- 
यविदेपे केवरुसयुदायश्चक्तिः । “अश्वगन्धा वाजिशाकाः इव्यादिषु तु केवलयोगदक्तिः । 
ससुदायावयवदक्लयोरुमयोरेकरब्दाश्रयत्वे कथं केवरुत्वविन्चेषितयोराचद्वितीयमेदयोरिति त 
न शङ्खम् । समुदायावयवराक्तिवे्योरथयोरन्वयेन तादृश्दचक्लयोः केवल्यस सा्रा- 
ज्यात् 1 इदमेव हि केवरत्वमिह विवक्षितं यदन्वयायोग्याथवोधकत्वम् । संकर स्त्वन्वययो- 
ग्यार्थवोधकयोरेवेति न तस्यात्र परसक्तिः-द्याहुः । अन्ये तु--जश्वकर्णादिशब्देषु नाभि- 
धायाः प्रथमद्वितीययोविधयोः प्रसक्तिः । कैवस्यविरहात् । परंतु संकरस्य द्यौ मेदो-यो- 
गरूढियेःगिकरूदिश्च । त्राधसखोदाहरणं पद्कनादिश्ब्दाः । द्वितीयस्य त्वश्वकर्णादयः- 
इत्याहुः । “चतुथं एवायमभिधाया मेदः इलयप्यन्ये । 'अखण्डा घ्व दि अन्दः । तत्र 
समासेषु पदानां छत्तदधिततिडन्तेषु च प्रलयानां विभागः काल्पनिक एवेति कुघास्ि 
यीगश्चक्तिः; विशिष्टस्य विदिष्टाय रूढरेवाभ्युपगमादिल्यपि वदन्ति ॥ 

१, “रायस? इति पुस्तकान्तरे. 
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__ संकेतो गृहते जातौ गुगदन्यक्रियासु च ॥ ४ ।॥ 
नन्यन्यसिचारदोषभ्रसन्नशङया व्यक्तिशशक्तिवादमपहायोपाधिशक्तिवादमाह-- संक 
त इति । द्व्य संज्ञाविषयः । संज्ञा च द्विविधा--चिरंतनी, आधनीकी च, 

1. संकेत इति । अत्रायं निष्कषः--य्पि सकलप्रयोजनसंपादकतया व्यक्तिरेव 
संकेतसहा तथाप्यानन्लया्यभिचारच्च न तत्र संकेतो युक्तः । तथाहि-किं सवासु 

गोग्यक्तिघु संकेतयहः; आदोखित् कस्यांचिदेकव्यक्तौ । नाचः । अनन्तानां मोव्यक्तीनां 
युगपदुपस्थानासंभवात् 1 नान्द्य: । यस्यां गोव्यक्तौ संकेतयहस्तदतिरिक्ताया गोद्लब्देन 
भानासंभवात् । अपि च व्यक्तिद्क्तिवदे--“गोः शु्धवर्णवांश्चलनक्रियावान् डित्थ- 
नामा? इलयभिग्रायेण (गोः, शुः, चरः, डित्थः इति म्रयोगे गवादिभिश्वतुभिरपि रउब्द- 

रेका सेव गोव्यक्तिरुच्यत इति पदाथभदो न खात्! तत्र व्यक्तेरेव पदाथववात्, तस्याश्च 
म्रकृते एकत्वात् । तथा च विषयविभागामवे गवादिख्ब्दाथनां घटः कल इत्यादीनामि. 

वैकार्थवाचकववेन सहम्रयोगो न सात् । उपाधिश्चक्तिवाद् तु--ज।तिगुणक्रियासंज्ञानां 

म्रवृत्तिनिमित्तमेदेन गवादिरब्दानां पर्यायत्वामावाद् भवति सहप्रयोग इति । तच जाति- 

गोत्वादिः संसखानविद्तेषाभिव्यज्ा मदयक्षसिद्धा गवादिपदानामभिभेया ! अनुमानसिद्धा 

नवे प्राणत्वरसनत्वादिप्रणरसनादिपदानाम् 1 अयं जातिरूपः शब्दः प्राणप्रद् इलयभिधी- 

यत्ते । आणनं प्राणो व्यवहारयोग्यता । तं ददाति संपादयतीति भ्राणप्रदस्तनिर्वाहक 

इत्यर्थः । सर्वगोवृत्तिजतिरिति यावत् । ्राणप्रदत्वं च यावद्वस्तुशितिसंबन्धिस्वम्? इति 
नराहादयः । तदुक्तं वाक्यपदीये--“गौः खरूपेण न गौनौप्यगोः, गोत्वाभिसंवन्धाद्धौः 
इति । असाथः- गोः गोपदोदेश्यः साल्ादिमान्धमीं खसरूपेण जातिरहितव्यक्तित्वमात्रे- 
गेलं इति व्याख्यातारः । अज्ञातगोत्वकेन धभिसखरूपमातरेणेय्थ इयन्ये ! न गौः । न 

गोव्यवदारनिवीहकः । नाप्यगोः ! नापि गोभिन्न इति व्यवहारस्य निर्वाहकः । तथा 

सति दूरादनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाप्रहदश्लायां गवि गोरिति गोभिन्न इति वा व्यवहारः 
स्यात् । स्वरूपस्याविशेषाद्धटे गौरिति गवि चागौरिति वा व्यवहारः स्यादिति मावः। 

अगौः इलव "गोरतद्धितलुकि" इति र्च्य्रल्ययो न भवति (नञस्तत्पुरुषात् इति निपे- 

धात् । गोत्वाभिसंबन्धाद्नोत्ववत्तया ज्ञानादरौगोशब्दव्यवदहायै इति । एवं च यावद्ञेव्यव्- 

इारं तत्न गोपिण्डे गोत्वस्य सच्वात्मराणप्रदत्वमिति मावः । एवं च नित्यमेकमनेका नुगत 

सामान्यं जातिरिति तषछक्षणं बोध्यम् । गुणः शुद्ादिः शुङ्ादिषदानामभिषेयः । शुङ्ा- 

दिना हि रन्धसत्ताकवं गवादिकं वस्तु व्यावद्य॑त इति तात्पयम् । अत्रेदं तच्वम्--उत्पन्नस्य 

दन्यस्य गुणेन पश्चाद् योग इति । एवे चोतपन्नस्य द्रव्यस्य क्षणमेकं निशंणत्वम् । जाति- 

युक्तयेव द्रव्यस्योत्यत्िः 1 "जन्मना जायते जातिः” इत्युक्तेः । एवं जातिगुणयोभेहान्भेद् 

इति बहवः । प्रदीपक्रतस्तु-- यथपि शुहत्वदेनियत्वास्युपगमे गोत्वादिना समकालमेव 

संवन्धित्वम् , तथापि तख संबन्धः कदाचिदपेत्यपि, न तु गोत्वादेरिति विशेषः” इत्याहुः । 

कादाचित्पाकाचवस्थायाम् । आदिपदेन रज्ञनवस्थाया यदणम् । पाकेन रजनेन च वणौ- 

न्तरसंपादन इति तदथः । एवं च “सत्वे निविशतेऽपैति एथग्जातिषु ट्स्यते । आधेय 

श्चाक्रियाजश्च सोऽस्प्रकृतियंणः ॥* इति गुणरक्षणं बोध्यम् । अयमर्थः--द्न्यमाभयते, 
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जातिर्गोपिण्डादिषु गोत्वादिका । गुणो विरोषाधानहेतुः सिद्धौ 
तत्राया हरिहरादिः। द्वितीया डित्थडवित्थादिः। जादयादिपदार्थमाह-जातिरिति। 
गोपिण्डादिषु गोव्यक्तयादिषु ! सिद्धो निदः । एतन्मते गुणानामपि निलखलम् ! आ- 

[1 त क 

तत एव च द्रव्यानिवतते; भिन्नजातीयेपु द्रव्येषु दृरयते यः स युणई । एत्तेन जतियुंणल्वं 

वारितम् । साहि द्रग्ये निविद्यमाना द्रव्यं न कदाचिस्जहाति । नच भि्नजातीयानि 
द्रव्याण्यभिनिविदते । यद्यपि गवाश्वादिषु प्राणित्वमस्ति; तथापि म्राणिष्वेन तेषमेक- 

जातीयलखमेव । ननु क्रियायाः पूर्वोक्तलक्षणयोगा णत्वं प्रासोति, सापि हि द्रव्ये निविशते, 
कदाचिद् द्रन्याज्निवतते, निच्कियं हि द्रव्यं कदाचिद् भवति, कदाचित्सक्रियम्, भिन्नजा- 

तीयानि च द्रव्याण्याश्रयतीवयाद--आयेय इति । उत्पाद्य इल्यर्थः ¦ यथा धरादेः पाकजों 
रूपादिः । अक्रियाजोऽनुत्पा्ः । यथा--माकाशदे्मद्वादिः । क्रिया तूर्पायैव न नि- 
स्येति; त्तस्या दैविध्यामावाद्भुणत्वामावः । नन्वेवं द्रव्यस्यापि गुणत्वं प्राञ्नोति, अवयविद्र- 

य्यमवयवद्रग्येपु निविश्यते, असमवायिकारणसंयोगनिक्त्तो च विनाश्ात्ततोऽपेति, भिन्न 

जातीयपु च हस्तपादादिषु दृर्यते, द्विविधं तच्िल्यानिल्यमेदेन निरवयवस्य द्रव्यस्यात्म- 

परमाण्वादनिलयत्वादवयविद्रव्यस्यानिलयत्वादिव्यत आह---असच्ग्र्तिरिति ¦ अद्रव्यसय- 

माव इत्यथः । "प्रथग्जातिपुः इत्यत्र व्यासः! समासे 'जालन्ताच्छ बन्धुनि" इति छः स्यात् । 

तत्र व्यक्तिषु जालाघारेषु दृद्यमानो जातिषु दृश्यत इत्युच्यत इति “वोतो गुणवचनात् 

इति सूत्रे भाष्यकैयय्योः स्पष्टम् । क्रिया च भावना उत्पादयितुव्यापाररूपा साध्यत्वेना- 

नमिधीयमानेति ज्ञयम् । तदुक्तम्--°न्यापारो भावना सेवोत्पादना सैव च क्रियाः इति, 
°यावत्सिद्धमसिष्धं वा साध्यत्वनाभिधीयते । आभितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेल्यभिधीयते ॥* द 

च । यावदिति ! सर्वमित्यर्थः । सिद्धमसिद्धं वेति । सिद्धं वतैमानष्वंसग्रतियोमि । तद्धिनम- 

तिद्धम् । तच वतेमानं मविष्यचेति दिविधम् । तेन "अपचत्" °पक्ष्यतिः “पचतिः इद्यादं 

सर्वत्र साध्यस्वेनासच्वरूपत्वेनाभिधीयमाना क्रियेति क्रियाशब्दस्य रूटिर्दशिता । योगिकत्व- 
मप्याह--आित्तेति । आश्ितक्रमं रूपं यस्यास्ततत्वात् 1 पू्वापरीमू्तावयवकलत्वादिल्यथैः । 
तदीयावयवानामधिश्रयणायघःश्रयणपयैन्तानां क्रमेणोत्पत्तः । क्रियापदेन तत्समुदायो- 
ऽभिधीयते । यत्र च क्रमिको व्यापारोऽस्ति तत्र रूढिरादरणीयेति पोर्वापयांसेपणेन वा 
सर्व फलस सख्रजनकन्यापारगतपो वापर्यारोपाचोगिकत्वम् । किंच कमिकावयवानामेक- 

दासच्वेऽपि यत्किचिदवयवसन्त्वकाके वतैमानत्वव्यवद्यरः । अवयवावयविनोरभेदारोपात् । 

भूतमनिष्य्वन्यवदहारस्तु सर्वेषामव्यवानां भूतभविष्यत्वयोरेव । न तु यक्किचित्कियाम्- 
तत्वादौ । उक्तं च--श्युणमूततैरवयतैः समूहः क्रमजन्मनाम् । बुध्या प्रकल्पित्ताभेदः क्रि- 
येति व्यपदिदयत्ते ॥ इति । अस्याथः--क्रमिकतत्तव्या पार प्रति गुणभूतैर्यणमावेन भास- 
मानैरवयवैरुपलक्षितः एकत्वु्या प्रकदिपितोऽमेदो यस्सस्तद्रुपः क्रमजन्मनां व्यापारा- 
णां समूहः क्रियेति 1 अत्र क्षणनश्वराणां व्यापाराणां मेकनाभावेन बु्यत्युक्तम् । तथा 
-च--वुद्धिजन्यसंस्कारद्यारा तेषां मेकनसंभव इति भावः ! अतत एव माष्ये--नक्रिया हि 

नामेयमल्यन्तापरिषृष्टा पूर्वांपरीभूतावयवा न इक्यते पिण्डीभूता निदशंयितम्ः इति 1 

व्यापारसमुदायात्मिकायाः क्रियाया दद्लैनायोग्यत्वोक्ल्या तदवयवानां तदिषयत्वं व्यति- 
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वस्तुधर्मः । शुङ्धादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्या- 
वतेयन्ति । द्रव्यशब्द एकव्यक्तिवाचिनो हरिहरडित्थडवित्थादयः | 
क्रियाः साध्यषूपा वस्ुधमांः पाकादयः । एषु हि अधिश्रयणावश्र- 
यणान्तादिपूवापरीमूतो व्यापारकलापः पाकादिशब्दवाच्यः । एप्वेव् 
हि व्यक्तेर्पाधिषु संकेतो ग्यते । न व्यक्तौ । आनन्त्यव्यमिचारदो- 
परापातात् । 
विभावतिरोभावावेव उत्पत्तिविनाशग्रतीतिविषयौ । वस्तुधर्म दरव्यमात्रवृत्तिः । विशे 
षाधानहेतुलसुपपादयति--शुद्कादयो हीति । साध्यरूपा जन्यखमावाः । एषु 
साध्यरूपवस्तुधर्मेषु । अधिश्चयणेति। अधिश्रयणादीय्थैः । अधिश्रयण चुष्यां स्था- 
ल्या आरोपणम् आदिरायवयवो य॒स् । अवश्रयणं चुहयां स्थास्या अवयोपणम्। अन्तो- 
उन्तावयवो यस्य, तयोः कर्मधारयः! आदिशब्देन गृहनिगंमादिमामान्तरम्वेशान्तम्रभ- 
तीनां अ्रहणम्। पाकादीलादिना गमनादिग्रहणम् । एष्वेव हीति । जालयादिषु चतुषु 
मध्ये ये व्यक्तेरुपाघयो धमाः जातिगुणकरियाखरूपास्तेष्वेवेदयर्थः । संक्ञारब्दानां त॒ 
व्यक्तावेव संकेतग्रहः । द्रव्य शक्तिव्यतिरिक्तलाभावेनोपाधिलाभावान्नानालाभावे- 
नोक्तदोषद्याभावाच्च । अत एवोक्तम्--द्रव्यशन्दा एकव्यक्तिवाचिनः' इति । 
केचित्तु “सज्ञाशब्दानां संज्ञायामेव संकेतग्रह उपस्थाप्योपस्यापकमावेनाविनाभावाद् 
व्यक्तेराक्षेपःः इत्याहुः । तन्न । संज्ञायाः शब्दानतिरिक्तत्वेन तस्य चोचारणमभेदेन 
भिन्नतया निरूक्तदोषद्रयप्रसङ्गात् । एवं च डित्थलादिक व्यक्तिरूपमेव न तु पदाथा- 
न्तस्मिदखयवयेयम् । आनन्यति । नानाव्यक्तिषु॒नानाशक्तिकल्पनागौरवमिलयमि- 
प्रायः । $श्वरेच्छापक्षे तद्विषयलस नानात्वकस्पनमेव गौरवमिलवगन्तन्यम् । नु 
नानन्तव्यक्तिषु दाक्तिग्रहः, कितु टषटव्यक्तावेवेति कुतो गोरवमिदयत आद--व्यभि- 
वारेति । संकेतय्महकालादष्टव्यक्तावपि बोध्य कायेख सत्वाद् व्यक्तिसंकेतम्रह- 

रेकसमुखेन दर्चितम् ! तस्याश्चासिनेकबुद्धिविषयतयेकत्वव्यवहार इत्यपि वोध्यम् । अथ च 

ङद्ादीनां चादीनां च म्रतिव्यक्तिभेदददनादानन्यन्यभिचारास्यां व्यक्तिशक्तिवाददो- 
घाभ्यामिहदापि कडषीकरणमिति चेत्» त्तेषां राववात््रयभिज्ञावराचैकताया अभ्युपगमात् । 

तद्क्तम्--शगुणक्रियायद्च्छानां वस्तुत एकरूपाणामाश्रयभेदाद्धेद इव लक्षयते" इति । तथा 

नच मेदम्रतीतिश्चम एवेति भावः । इदमुपलक्षणम् । उत्पत्तिविनादाप्रतीतिरपि तथेव 1 वभ. 
निलयतावादे गकाराचयत्पत्तिविनारप्रतीतेभ्र॑मत्वस्य खीकारात् । यादच्छिकस्तु वक्रा खे- 
च्छया डित्थादिशब्दा ना प्रद्ृत्तिनिमिन्तप्वे संनिवेरितो धमः स च “परम्परया व्यि 

गतश्चरमवर्णाभिव्यङ्गयोऽखण्डः स्फाटः” इयेके । ^अआनुपूत्यैग्यवच्छिननो वणेसमुदायः” 

इत्यपरे “केवङा व्यक्तिरेवः इतीतरे । तत्राचमतदये विदोषणज्ञानादिरिष्टप्रलयः । वती- 

यमते च निविकल्पात्मकः प्रलयः । तदित्थं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति दरोनं व्यव 
स्थितम् । सवेषां शब्दानां जातिरेवाथः । युणक्रियाञचन्दानां युणक्रियागतायाः यदुच्छा- 

शब्दानां च बाल्वृद्धश्ुकायुदीरिततत्तच्छन्दवृत्तेस्तत्ततसमय मेदभिन्नाथेवृत्तवौ जातेरेवा- 

भिपेयतासंमवात् 1 इति जातिशक्तिदश्चं नमिति संक्षेपः ॥ 
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अथ रक्षणा-- 

धुख्याथेचाभे तद्युक्तो ययान्योऽथेः प्रतीयते 
रूढेः प्रयोजनाद्ासौ रक्षणा चक्तिरपिता ॥ ५। 
(1 1 1 

रूपकारणस्य सिद्धाद् व्यभिचार इति भावः 1 ननु गुणक्रियाणां प्रतिव्यक्तिभिन्नव्वेन 

आनन्दयव्यभिचाराभ्यां कथं संकेतम्रह इति चेत् न । तन्मते युणादीनामपि जाति- 
वदेकल्रमेव \ भदप्रतीतिस्वु आश्रयभेदादोपचारिकी । एतदसहमाना अन्ये जाता- 
वव शक्तिरिति वदन्ति यथा काव्यग्रकारो-“संकेतितश्वतु्भदो जादयादिजातिरेव 
वाः इति । एतन्मते गवादौ गलादि रिव, ञुद्कादो शद्कत्वादिः, पाकाद पाकत्वादि 

डित्थाद्ं डित्थत्वादिरस्ि । डित्थादीनां प्रकृयवस्थाकारुभिन्रत्वेन भिन्रत्ाङ्गीकारात्त- 
दुत्तिडित्थत्वादिजातिखीकारः 1 एवं ्त्वादिजालयाश्रयसय श्ुक्कादियुणसेवाक्षेपः । 
पटादिपरत्वे ठु लक्षणवति मन्तव्यम् । ननूपाधौ संकेतयदाङ्गीकारे “विशेष्यं नाभिधा 
गच्छेतक्षीणसक्तिविंरोपणेः इति न्यायाद् 'गसानयः इलादौ गोपदादिना कर्थं गवादे- 

ग्रट इति चेत्, न 1 गवादेराक्षेपेण लाभात् । तदुक्तम्--च्यक्तयविनाभावात्त जाला 
व्यक्तिरक्िप्यतेः । यथा--क्रियतेः इदयादौ कता । कुर इलयादो कर्मेति 1 आक्षेपो 

नुमानम् । न्याप्यादिज्ञानव्यतिरेकणापि व्यक्तरनुभवात् । किंठु स्मरणमेव, गोलादि- 
प्रकारकगवादिस्मरणामावेन गोत्वादिविशिष्टसाब्दबोधानुपपत्तेः ! जत एवोक्तम्- 
जातिशक्तं पदं व्यक्तिमेवानुभावयति स्मारयति चः इति । जातिशक्तमुपाधिरक्त- 
मिलर्थः ॥ अथ छक्षणेति। अभिधानिरूपणानन्तरं लक्षणा निरूप्यत इदयर्थः\ मु 
ख्याथेस्याभिधेयार्थस । बाघे अन्वयानुपपत्तिम्रहे । अच्र^सुख्यार्थसंबन्धग्रह 

वोध्यम् । तंन चिना लक्षणाया अग्राहक्त्वात् । उक्त च--'संवन्धानुपपत्तिभ्यां 

राब्दलक्षणाः इति । तद्यक्त इति । युख्याथेसंबन्धीद्र्धः । सुद्याथौसंबन्धिनि 
लक्षणा नास्तीति सूचनायतत् 1 अन्यो सुख्यार्थतावच्छेदकातिरिक्तघमावच्छिन्ः । 
सुख्यार्थभिन्न इदयर्थ॑स्तु न मनोरमः । प्रयोजनाभावात् ! खार्थस्यापि बोधिकायाभुपा- 
दानलक्षणायां “रामोऽसि सवं सदेः इति वक्ष्यमाणायां खार्थस्येव दुःखसहिष्णत्वेन 
नि 00 स त ` ष ष ष त 1 0 2 1 

1. मुख्येति । यचपि "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्? “छत्रिणो यान्ति इत्यादौ न सुख्याध- 
बाधस्तथापि तात्पयोध्विषयवाक्या्थवोधामावोऽताभिप्रेतः । आये उपथातकतवेनैव मुख्याध- 
स्यान्वयो न त॒ काकत्वेन, अन्त्ये एकसार्थप्रवृत्ततवेमैव सुख्यार्थस्यान्वयो न तु च्छश्रित्वेनेति 
नाव्या्तिः यत्र काकमत्रे तात्पयं न तत्र रक्षणा 1 एतेन तात्पयौनुपपत्तिरेव लक्षणाबीजं 

नत्वन्वयानुपपत्तिरिति खचितम् ! यचपि "यष्टीः भवेद्रयः गङ्गायां घोषः इत्यादावबुभयापे- 

क्षादद्चीनादिनिगमनाबिरहस्तथापि “गङ्घायां घोषः इत्यत्र तात्पयांमावे (कतो गङ्गापदेऽपिं ~ 

खार्थसंबन्धिनौकादो न रक्षणा, तावताप्यन्वयानुपपत्तिश्ान्तेः । अतस्तात्पयौनुपपत्तिरेव 
लक्षणावीजमिलयवपेयम् । षोषपदस्य मीनादौ लक्षणा करि न सादिति तु न युक्तम् । न 
विधौ परः शब्दां इति लक्षणायाः कदुमरशक्यत्वादिति दिक् ॥ 

ता कम कन 
1 1 

१. “निरूप्यते" इदधिकेः ग-पुसतके. 

नी 
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“कलिङ्गः साहसिकः" ईत्यादौ कञिङ्गादिशब्दो देदविदोषादिसरूपे 
खार्थऽसंमवन्यया शब्दशत््या खसंयुक्तान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यया च॑ 

“गङ्गायां घोषः, इत्यादौ गङ्गादिशब्दो जरमयादिरूपाथेवाचकत्वासख- 
कृतेऽसंमवन्खस सामीप्यादिसंबन्धसंबन्धिनं तयद बोधयति, सा 
राब्दस्या्िता खामाविकेतरा इश्वरानुद्धाविता वा शक्तिठेक्षणा नाम 
पूर्वत्र हेतू रूटिः प्रसिद्धिरेव । उत्तरत्र “गङ्गातटे घोषः" इति प्रतिपाद- 
वोधिकायां रासशब्दलक्षणायामव्याघ्याधायकत्वा ! अत एव "कदली कदी 

इलयायथान्तरसंक्मितवाच्यलक्षणामूरभ्वनेरदाटरणमपि संगच्छते । अत्र द्वितीयक- 
दल्यादिपदानं पौनरुक्त्या कदलीत्वादिना अन्वयमरूममानानां शीतत्वादिना कदव्या- 
दिरूपमुद्यार्थसेव बोधकतवेन लक्षणाखीकारात् । एवे "पण्डितकवयः कवयोऽन्ये 
कवयस्तु केवर कवयः अत्र द्वितीयकविपद्सय क्राव्यजन्यलाभपूजाख्याल्यादिमाभि- 

स्वेत कवेरेवोपस्थापनेऽपि रक्षणा । एवे च सामान्यद्ब्दस्य विद्धेषपरत्वेऽपि लश्चणा 

, संभवति ! रक्यतावच्छेदकधटितविशिष्टधर्मस्यापि शक्यतावच्छेदकातिरिक्तत्वखी- 

कारात् यथा शत्वामस्मि वन्मि- इल्यादो । रूढिः प्रसिद्धिः ¦ सा च भूरिप्रयोगरूपा 
तस्या ज्ञानात् +, अवाचकङब्दप्रयोगः सप्रयोजनक इति सामान्यतः प्रयोजनज्नानाद्रा 
प्रयोजनस्य विरेषज्ञानं वु रक्षणाजन्यबोधानन्तरमेव मवतीति तस हेवुत्वमङुपप- 
लम् । श्रयोजनादित्युदश्ये पच्चमी" सन्ये । अत्र प्रागुक्तयोदेण्डचक्तादिन्यायेन मिक्ति- 
योरेव चनस्णत्वम् । चरमयोसतु तरणारणिमणिन्यायेन प्रयेकमेवेति विशेषज्ञापनाय 

सिन्नविभक्तया व्यवधानेन च तेषां निर्दैशः । वक्त॒तात्पय हि रक्षणा । तचास्माच्छ- 

व्दान्मुस्यार्थसंबन्धी बोद्धव्य इति वक्तुरिच्छा विषयत्वम् 1 निरुक्तदेतवस्तुं तखा एव 

बोधकाः ! एदं च निरक्तदेवुत्रयजन्यज्ञानविषयीमभूतलक्षणया सुख्यार्थसंबन्धी ब्रया- 

स्यत इति भावः । युद्यार्थसंबन्धवोधिनी या व्यज्ञेना त्रे तादराक्ञानविषयत्वाभा- 

वाच्नातिन्यास्िः । रूदिदेतकायाः प्रयोजनहेतुकायाश्च लक्षाणायाः प्रसिद्धरक्षणयोर- 

क्षां संगमयन्कारिका विन्रमोति--कलिङ्ग इति ! साहसं चेतनधर्मः । तसयाचेतने 

देशविक्षेदेऽखपपत्ति द्दीयति-कलिज्गादिरब्द इति ! देशबिरेषे खर्थं वत- 

सानः कलिङ्गादिश्ब्दोऽसंमवन्सहसिक्यायन्वययोग्यमर्थसभिधया बोधयितुमरक्कुव- 

ननि््थैः । खसंशान्खा्थसंबद्धान् । प्रकते घोषवसनायन्वययोग्येऽसंमवत्नमिधया 
चतितुमराक्तबन् । केचिदभिधां खाभाविकं शब्दव्यापारं वदन्ति । त्रये रक्षणायां 

बैलक्षण्यमाद--खाभाविकेतरेति । अन्ये त्वीश्वरेच्छाविषयत्वरूपमाहुः ! तच्नये 

त्वाद-ङभवरेति 1 अनुद्धाविता अुत्थापिता । इदानींटनवक्तृभिरुत्थापितेति 

यावत् । पूर्वत्र कलिह्ग इत्यादौ । उत्तरत्र गङ्गायामिदादौ । गज्गातट 

दति । प्रतिपादयतीति प्रतिपादनं वाक्यम्, तदरुभ्यस्य । युख्यशब्दघटितवा- 

कयेनाप्रतिंपाययेय्थः । तीर विप्रृष्टंशगतदीतत्वायपेक्षया संनिक्क्टंशगतरीत- 

१, इत्रः क, >, "पण्डिताः इदयसमस्तं पुस्तकान्तरे, 
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नारुभ्यस्य शीतत्पावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनं दें विनापि 
यस्यकस्यचित्संबन्विनो रक्षणेऽतिप्रसङ्गः स्यात्, इय्य॒क्तम्--“रूढदेः 

मयोजनाद्वापिः इति । 
केचिततुकर्मणि कुचरः" इति रूढ वुदाहरन्ति । तेषामयममिप्रायः-- 

कुशांछातीति ब्युस्पत्तिरभ्यः कु्मादहिरूपो सुख्योऽथेः प्रकृतेऽसंभव- 
चविवेचकववादिसाधम्य॑संबन्धसंबन्धिनं दक्षरूपमथे बोधयति । तदन्ये 
न मन्यन्ते । कुरमाहिरूपार्थसय व्युतत्तिरुभ्यत्वेऽपि दक्षरूपयेव सु- 
ख्यार्थत्वात् । अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवरृत्तिनिमित्तम् । 

त्वादेराधिक्यसत्रातिशयः ! एव च “अतिशीतेऽतिपावने तीरे घोषः इति व्यज्ञना- 
जन्यवोधो लाक्षणिकरव्दश्रयोगस्य प्रयोजनमिति भावः । "काशिन्नैव त्व्ल- 
क्तितःः इति लक्षणाया निषेधः उक्तः । अशक्तितो रूढदिग्रयोजनविरदात् । यथा- 
कमटे चरणाघातं मुखं युस्चखि तेऽक्ररोत्" । अच्र निजितत्वं रक्ष्यते । एषा नेया्थ- 
लक्षणा दोपतयथा वक्ष्यते । सा च कविप्रयोगानहेत्वात् प्रकरतरक्षणस रक्ष्या न भव- 
तीति तत्रातिव्याक्षिवारणाय चरमहेतुद्रयं न्यस्तम् । तदेव दशयति--हेतुमिति । 
रूडिप्रयोजनयोरन्यततरमिदयर्थः । संबन्धिनो मुख्यार्थसंबन्धिनः ! रक्षणे ठक्षणाया- 
मुदाहरन्ति-काव्यप्रकाशकारादयःः इति रोषः । खाति गृह्णाति । व्युत्पत्तिः प्रकर- 
तिग्रल्यविभागकल्पना । तद्भ्यस्तत्परतिपायः । अकृते लोकिककमान्वयेऽसंभवन्यो- 
ग्यतामलभमानः पदार्थस्यान्वयानुपपत्तिप्रति संधानद्वारा लक्षणायामुपयोन्त्विभिदयमि- 

प्रयेणदम् ! अन्य इति 1 खपक्षाभिप्रायेण दक्षरूपय्येवेखेवकारेण ऊुशग्राहिव्यव- 
च्छेदः 1 अत्र हेतुमाह--अन्यद्धीति 1 व्युखत्तिरभ्या्थैप्रतीतौ अकारीभूतो धर्मो 
व्युत्पत्तिनिमित्तं यथा गोश्चब्द्स गमनकतृत्वं संकेतग्रह ्रकारीभूतो धर्मः ्रवृत्तिनि- 

1. तदन्य इति 1 नातिरुचिरमेतत् ¦ असति वाथकेऽवयवद्यक्ते रुूढिशक्लयया नियच्र- 
णायोगेन छुश्चरुपदस्य कुशग्रादिणि शक्तत्वमव्याह तमेव । किंच प्रयोगप्रवादेभेव प्रवृत्ति- 
निमित्तत्वस्वीकारे यौगिकमव्यवहारस्य मूलच्छेदो दुर्वारः । तथा चाह्ादना्थकाचदिषा- 
तोरौणादिके रकि निष्पन्नस्य चन्द्रपदस्य शशिनि योगशक्त्या नियच्रितस्याप्यन्यथा म्रवृ्ति- 

निमित्ते तत्पदादेव खणंकपूरकाम्प्िह्धमेचकपदाथौनां माने खण्डाखण्ड -योः को भेदः। 
अत एव (अश्वगन्धादिपदमोपयिविदेपगोधे रूढम् । अश्वसंवन्धवत्तया वाजिश्चालाबोपे ये 

गिकमिदं योगिकरूढमिल्युच्यते । शरूढियोगाप्रहारिणी इति प्रकरणायमावे बोध्यम् । 
यत्र॒ मण्डपपदादिभ्यो मण्डपानकवदे रूख्वथमण्डपादियुणवचवेन ” बोधस्तच प्रथमम्र- 

तीततरूडिविषयसुख्याथालागेन योगादू रूद्िपूर्वकरक्षणाया वलव्वेन लक्षणयैव बोधः 
इति मशुपायां व्यवस्थापितम् । एतेन ङुरारूपदे दक्षत्वरूपाखण्डोपाधिमातरं समर्थयतष्टी- 
काकरतोऽप्युक्तिनं पेल ॥ 
[0 

१, कैश्चित्, इति पुस्तकान्तरे, 



द्रतीयः परिच्छदः} २७ 

वयुतपत्तिरभ्यख सुख्यारथत्वे “गोः रोते इत्यत्रापि रक्षणा खात् | 
"गमर्डाः' (उणादि-२।६७ ) ईति गमधातोडप्रत्ययेन व्युत्पादितस्य 
गोशब्दस्य शयनकटेऽप्रयोगात् ॥ 

तद्धेदानाह- 
मुख्याथेखेतराक्षेषो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये । 
सयादत्मनोऽप्युपादानादेषोपादानरक्षणा ।॥ & ॥ 

मित्त यथा गोखजातिः । शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तसेव प्रव्रत्तिनिमित्तमिति त॒ ननि 
यमः 1 पाचकादिशब्दस् द्रयोरेक्यसत्वेऽपि गवादिशब्दस्य व्यभिचारात् \ प्रकृते तु 

कुशभ्राहिवरूपव्युत्पत्तिनिमित्तस्यानेकपदार्थघटितत्वेन गुरुलात्तदपेक्ष्य खृषुना दक्षल्ल- 

रूपाखण्डोपाधिनेव कुरलशब्दस्य संकेतग्रहः । नु रूढिवद्रय॒त्पत्तिरपि पदा्थोप- 
स्थापिकेति रूढिविषययस्येव व्युत्पत्तिविषयस्यापि सुल्यलमासताम्, इति चेत् , 
न । रूढ्या भ्रतिरद्धाया व्युत्पत्तेः पदार्थोपस्थापकलाभावात् । तदुक्तं भद्पदैः-- 
'टब्ध्यात्मिका सती रूडिभवेययोगापदहारिणी ! कल्पनीया तु छभते नात्मानं योगवा- 
घतः ।° इति लन्ध्यात्मिका जनितपदाथौपलिथितिका कोषपरम्पर्रसिद्धा सदयनादि- 
सिद्धा योगापदहारिणी व्युत्पत्तिरुभ्यार्थम्रतीतिम्रतिवन्धिका कल्पनीया । राघवप्रति- 
सैधातृभिरिदानींतनैरुद्वावनीया । आत्मानं पदार्थोपस्थिति न रभते न जनयति । योग- 
वाघतः योगेन बाधनात् । रूढेसस्याः पदार्थोपस्यापरकलस्य च कल्पनामपेक्षय छ्कप्तयोग- 
सखेव पदार्थोपस्यापकलमा्ने कल्प्यत इति भावः । दैयुत्पत्तिकभ्यसय युद्यलखीकारे 
दोषमाह--व्युत्पत्तिङभ्यस्येति । सुल्यार्थतवे सुख्यार्थलसीकारे रायनकाटे गमन- 
क्ःतृरूपमुख्यार्थबाध इति भावः । यदि पुनरुणादिप्रययानां व्युत्पत्तेः प्रायिकलसुपग- 

स्यते घदा "निषद्गे सायकाः सन्ति" इयत्र रक्षणापतेर्दषो द्रष्टव्यः । षो अन्तकर्मणिः 
इत्यस्माण्ण्वुल्प्रयययनिष्पन्नय सायकशब्दस्य विनारामावकारेऽपि प्रयोगादिति। रक्ष- 
णायाः सामान्यलक्षणसुक्ला विरोषलक्षणमाह--मुख्याथेस्येति । अत्रापि ययेख- 
ध्याहायम्। तृतीयाथे षष्ठी । काक््याथ इति } सप्तम्यथा घटक्खम् । तथा च मुख्या- 

थस वाक्यार्थवटकान्वयबोधाय यया वृत्या वाक्यार्थं समभिनव्याहृतपदा्थं आत्मनो 
उऽविकारादन्यसयाप्यन्वयसिद्धये अन्वयबोधाय मुष्याथेन इतरस्य शक्यतावच्छेदका- 

तिसिकिधर्मावच्छिन्नसय आक्षेपः मलयायनम् एषोपादानलक्षणा स्यादियर्थः । संज्ञा- 

वीजमाह- आत्मनो ऽपीति । सुल्यार्थस्यपीदयर्थः । उपादानात् अलायनात् ¦ 

५ १- "इति क पुस्तके नास्ति. २, पस्तकान्तरे भटैः" इद्येवास्ि. ३. जनित- इत्यादिः परस्प 

रामसिद्धा* इद्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे न द्यते. ४. '्युत्पत्ति- इस्यादिः --भावः' इलयन्तः पाटः 

उस्तकान्तरे नास्ति. ५. अत्रापि यचेलखभ्याहा्यम् इति पुस्तकान्तरे नास्ति, ६. "वाक्यार्थं इनिः 

इति पुस्तकान्तरे नासि, ७. पुस्तकान्तरे (तथा च~ इल्यादि “--एषोपाद्ानङक्षणा स्यादिल्य्ः 

इत्यन्तः पाठो न दुद्यते, किंतु तत्र वाक्यार्भवटकस्यान्वयोपपत्तये खख्याथन इतरस्य खल्याथसंव- 

न्विनि आतपो ज्ञटिल्युपरस्थिति्या सा उपादानलक्षणेदर्थः 1 अत्र छस्याथेस्योपयोगित्वं खवाधसं- 

धज्ञानाभ्यामेव इति पाठभिदोपदभ्यते. <. “अपरिल्यागात्" इति युरतकान्तरे, 

सान्दृ० ४ 



२८ साहित्यदपेणे 

रूटाबुपादानरक्षणा यथा-- श्वेतो धावति | प्रयोजने यथा-- 

युख्यार्थविपयिणी प्रतीतिरूपादानम् , तदधेठक्षणा उपादानलक्षणा । यद्रा उपादीयते 
स्वार्थो गृद्यतेऽनेनेव्युपादानम्, ततराश्री रक्षणा उपादानलक्षणा ! (पादानं लक्षण चः 
इति काव्यप्रकारो नाम व्यक्तम् । अव्र रुक्ष्या्थः । कचिन्मुख्यार्थं एव । कचिन्मुद्यार्थ- 

विचि स॒ख्यार्थमभिन्न एवे । कचिन्मुख्यार्थस्तद्धिच्ेत्युमयम् । आदयो यथा--"क- 
दली कदरी-' इद्यादि । द्वितीयो यथा--'कुन्ताः प्रविशन्ति" इति ! तृतीयो यथा-- 
एते राजङुमारा गच्छन्ति इति । अभिधाजन्यसुद्यार्थोपस्थितेरन्वयानुपपत्ति- 
अहादुपक्षीणत्वेन तदुपस्थितये पुनलक्षणपेक्षेयवगन्तव्यम् । ननु “छच्चिणो यान्ति 
इलादाबुपादानलक्षणायामन्वयाचुपपत्तिप्रहविरहात्कथं सामान्यक्षणगमनम्। न चार 
क्षणेवे नासि, किल॒ देवदत्तो यातिः इलयादिवाक्ये तद्धृलयालुसरणमिव वक्चादिवशचि- 
छयसचिवग्रा व्यज्ञनयेव छच्रिभित्रगमनादि प्रतीयत इति वाच्यम् । तथा सति राज- 
ऊमारेषु तत्मब्येषु च गच्छन्यु (राजछ़सारा गच्छन्ति" इति गोणोपादानलक्षणोदाद- 
रणमसंगतं स्यात् । उदीच्यवोधेऽनुमवसिद्धं मु्यार्थविपयत्वं च न स्यात् । अचर 
केचित्--सुख्यार्थवाघश्च तात्प्यविपयसान्वयसख सुख्यतावच्टेदकृरूपेण निर्वाह एव। 
गदायां घोषः इयादो तात्पथविपयख तीरादौ घोपान्वय्य मुद्यतावच्छेदक प्रवाह्- 
लादिना छच्रिणो यान्ति" इद्यादौ तात्पर्यविषयस्य छन्रयच्छत्रिणां गमनायन्वयस्य 
सुख्यतावच्छेदकच्छत्रिलादिना चानिर्वादात्' इत्याहुः, तच्च । तात्पयसख प्रथमसुप- 

१, श्सरयाथ-~-" टृन्यादि- यद्वा इन्यन्नः पाटः पुस्तकान्तरे नाभि. २ पकसिगन्पुशनयेः "उ बराद्रान 
न्धणं चेद्छुक्ता गुध सा द्विधा इति काव्यप्रकाद्े तन्नाम । अत्र वाक्याथ इत्यनेन ताद्पथविश्रपो धा- 
कयाय द्यः, अन्यथेदमनधक्रसम् , नेन शछच्चिगो यास्ति इद्यत्र ठन्चिगमनक्नृदरूपवाक्या्थस्य वद 
कोमयन्वयवोधाय सुख्यार्थस्यक्षिपो घुञ्यते ¦ ददी कृदद्ी- इव्याद्रातुपादानक्षुणासं्महाय राक्य- 
लावच्छेद्कातिरिक्तेति 1 अत्र कचिन्छुख्याथं एव धर्मान्तरेण प्रतीयते । यथा--कद्ली कदी -' दत्यादो 1 
खन्न द्वितीयकदरीपरदं दैद्यरूपध्मान्तरेण कदलीमेव वोधयनि ¦ कचिन्धुग्यारथस्तद्धिननश्च धर्मान 
मतीत । यथा--क्किन्यो र्यतमच्म्ः इत्यत्र काकपदेनात्रोप्घातदः सनेन कावकरुढरमानारा श्रयन्प्रे। 
अचर मयोजनानावाद्रृहिः ) छत्रिणो याग्ति इल्यादौ छत्रिसा्थव्राियिन छचिणस्तद्धिन्ाश्च अनीथन्ते | 
छन्निणां वाहस्यमनिरत्र म्योजनम् । कचिन्मुख्यार्थविशि्टः प्रतीयते । यथा--श्धेतो धव्रनिः "मुन्ता' 
भविन्त इति । नज काकेभ्यो रक्ष्यनामन्नम्” इत्यादावन्वयाुपप्रततिरेव नाग्ति कथं लक्षेणनि नेतु, न् ¦ 
नार्पर्चत्रिपयस्यान्वयग्य काकतरूयशक्यनावच्छेदपेनानिर्वीहः स्फुटः ! एवमन्यत्रापि 1 अनयोर्हति । 
गतत्सिद्धये खस्य प्रक्रारनप्रान्वयसिद्धये । आक्षिषयन्ते खसंपदिपदे- प्रलाय्यन्ते मुद्यार्थस्योपयो- 
गिान्धयारपपत्तिक्लानेन सखसवन्धित्वज्ञानेन च संभवति 1 अत्रेदमवधेयम्-- नतो धावति द्व्याद्ाधि- 
तर ्ेपेऽपि श्धेतस्य गुणतया क्ियविशिष्टथरूपकर्त्वस्यापि बाध इति 1 तस्योपलक्चणरूपधकारतयेव 
बोधः 1 व्यष्टयः प्रविस्त" इल्यादौ यष्टीनां क्रियासंभवादविशेपणतया बोधः 1 वुःवरिमलपकर्नुख पक्षे. 
तूभयत्र तट धाददधयोरेवोपलष्षणसयेन प्रकारत्वमिति प्रयोजनीभूतज्ञानविययः । एवमन्यत्रापि । अस्याः 
संज्ञान्तरमाद्--इयमेव्रेति ! मजददलयजत् खथ याम् ! यां वध्लीयात् इल्यादौ नोपाद्ानलक्षणोद्ः- 
टृरतव्या । रूडिप्रयोजनामावात् । विस्वराक्षेपादेव व्यक्तेस्तत्र छामः! व चाव प्योगपराचुरयरूपा रूदि- 
रस्नीति वाच्यम् 1 क्ष्याथेविनिसकिण कक्यार्ये प्रथोगा्हस्य शब्दस्य रक्षया प्रयोगमाघयु्य॑रूडिरिति 
विनक्वणात्. । अन्यथा जादा व्यक्तिराक्षियत' इति प्राचीनपधवादविख्यः स्यात् ॥* इति पाटो ददयते, 



द्वितीयः परिच्छेदः | ३९ 

८कुन्ताः म्रविरन्तिः | अनयो शधेतादिभिः कुन्तादिभिश्चाचेतनतयः 
केवकेर्धावनप्रवेरन क्रिययोः कर्वतयान्वयमरुभमानैरेतस्पिद्धये आस- 
संबन्धिनोऽश्वादयः पुरुषादयश्चाक्षिप्यन्ते । पूवैतर भयोजनामावादरूहिः । 
उत्तरत्र तु कुन्तादीनामतिगहनत्वं प्रयोजनम् । अत्र च मुख्याथेसया- 
सनोऽप्युपादानम् । लक्षणलक्षणायां तु परसेवोपलक्षणमि्यनयोर्भेदः । 
इयमेवाजहत्खार्थद्युच्यते ॥ 

स्थापकाभावेनानुपस्थितौ तद्धटितान्वयायुपपत्तेरप्यनुपरिथतेः । न च प्रकरणादिना 

तदुपस्थितिः, कथमनुपस्थिते तीरादौ सुल्यार्थसंबन्धग्रह इति वाच्यम् । तथा सखयल्म- 
न्वयानुपपत्तिप्रतिसधानादिना, वक्तृतात्प्थरक्षणायाः प्रकरणादिनैवोपस्थितिसंमवात् । 
नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्वयानुपपत्तिम्रहादेरपि कारणलमवगम्यते, प्रकरणादिना 
विरिष्य ज्ञातायामनेकार्थदान्दाभिधायामतिव्या्चिवारणाय तस्योपादानं सार्थकमिति 

चेदन्वयायुपपत्तिरेवास्ताम् । किमपरेण मुख्यार्थसंबन्धग्रहमन्तरेण । यखयकस्यचि- 

दुपस्थापिकायां नेयार्थरक्षणायामतिव्या्तिवारणाय तदिति चेत्तदेवास्तु ! किमायेन । 

तेनैव नानार्थरब्दाभिधावारणसंभवात् । एवं च छञ्चिणो यान्ति इयादौ व्यभिचा- 

राद् व्याद्रच्यभावाच्र अन्वयाचुपपत्तिज्ञानमनुपादेयमेव तस्य रक्षणा विदोषज्ञापकलम् । 

लश्षणासामान्यज्ञापकं तु सुख्यार्थसंवन्धज्ञानमेव । अत एवोक्तम्--अभिधेयाविना- 

भूतप्रतीतिरुक्षमोच्यते । रक्ष्यमाणयुैर्योगाहृततेरिथ तु गौणता ° इति 1 जभिधे- 

यस्या विनाचूतम विनाभावः संबन्धमात्रं तस्मात्तद्रहात् प्रतीति्यस्या इरत्तेः सा लक्षणो 

च्यत इव्यर्थः । अन्यच शशक्यादराक्यीपस्थितिटक्षणाः इति । राक्यात् शक्यसवन्ध- 
ज्ञानात् । उपस्थीयतेऽनयेप्युपसितिः । शाक्यसंबन्ध्ञानज्ञाता शक्यतावच्छेदकभि- 
न्नधमीवच्छिन्नोपर्थितेरपायो लशक्षणेदयर्थः । अनयोयेधाध्रुतार्थस्तु न सम्यच् ! वक्त- 

तात्पयैविशेषरूपाया लक्षणायाः खकार्योपस्थितिरूपलाभावात् । एवं @च्रिणो यान्ति" 

इत्यादावेकसार्थवाहिलरूपशकयसंबन्धज्ञानादेव ज्ञातया लक्षणया छच्चिसार्थवाहित्वेन 

छञ्यच्छञ्निण उपस्थाप्यन्ते । नलच्रान्वयानुपपत्तिप्रतिसंधानापेक्षापीति । उक्तोदाहरण- 

योरक्षणं योजयति--अनयोहति ! एतत्सिद्धये धावनप्रवेशनकतरूलान्वयबोधाय । 
आत्संबन्धिन इति । यथायथं समवायिनः खसंयोगिनश्वेलर्थः । आक्षिप्यन्ते 
प्रलयाप्यन्ते 1 प्रयोजनं प्रयोजनीभूतज्ञानविषयः । एवसन्यत्रापि । अस्याः संज्ञान्त- 

रमाह- इयमेवेति 1 अजहददयजन्खार्थो सुख्या्थो यामिति विभ्रहः । अत्र शवेते 
धावतिः इत्युदाहरणं चिन्यम्। धावनायुकरूरङृतिरूपस्य धावनकवृलसाश्च संबन्धनापि 

श्वे तगुणेऽन्वयासंभवात् । न च न्ताः प्रविशन्ति" दद्यादा यथा ऊन्तस्याचतन- 
^ (नित 

1. अजहदिति । जञानेन्द्रसरखतीचरणास्तु--“जदत्खं पदं यं स जहत्लः, सो 

ऽथां यस्यामिति बहु्रीहिगमो बहुव्रीहिः इत्याहुः । स्खन्दस्य सव नामत्वदिू्निपत् 

मापे भाष्यप्रयोगाद्राजदन्तादिष्वाद्वा न पूर्वेनिपात्तः ॥ 

1) 
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अपणं खस्य वाक्यार्थे परखान्ययसिद्धये । 
उपटक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणंरक्षण। । ७ ॥ 

रूदिप्रयोजनयोरक्षणलक्षणा यथा--.कलिज्गः साहसिकः, ग- 
जाया घोष. इति च । अनयो पुरूषतय्योवाक्यार्थऽन्वयसिद्धये 
कलिद्गगङद्धाशब्दावात्मानमपयत । 

यथा वा-- 
“उप्त वहू तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् । 
विदधदीर्चमेव सदा सखे सुखितमास्ख ततः रारदा रतम् ॥' 

स्यापि पुरुषसबन्पेन भ्वेशकवैलसुपचयंते तथात्राप्यचेतनस्य वावनकतेलमोपचारिक- 
मिति वाच्यम् ! ु न्तस्य पुरुपसवन्वोखन्नक्रियासवन्धेनैव कवृ्लोपचारात् । श्रकृते तु 
श्वेतयुणखाश्वसबन्येनापि क्रियासषबन्वासमवात् । तस्माष्टक्षणलक्षणाया एव 
तदुदाहरणम् । एव च श्वेत शोभते “पेत पदयतिः इदयायेतदुदाहरण बोध्यम् । 
अच्र श्रेतयुणविदिष्टाश्चख शोभादशेनयोरन्वयस्तात्पयेविपय । यत्र शक्यसोपाधे- 
व्यक्तिव्यतिरिक्तम्रयोगरूपा रूढिरस्ति तत्र रक्षणयेवाविनामूताया अपि व्यक्तेरुप- 
स्थिति । न लाक्षेपेण । गवादिपदाना तु ताद्छरूढे प्रयोजनख चाभावष्वक्षणाया 
असभवादक्षेपेणेव व्यक्तेस्पस्थापकलमियभिग्रायेणेदमुदाहरणसुपन्यस्तम् । युणे 
शादय पुसि गुणिलिङ्गास्तु तद्रि" इति विशिष्टशक्तिवादिना मते लक्षणात्र नास्ती- 
लयवधेयम् । लक्षणलक्षणामाह-अपैणभिति ! अचापि ययेदनुपज्यठे \ समभि- 
व्याहृतपदारयै सुद्यार्थभिन्नयेवान्वयबोधाय यया वृत्या जब्देनैवात्मनोऽपंण सुख्यार्थ- 
भिन्रबोधेनोपयोगीकरणम् । एप्रा रक्षणलक्षणा स्यादिति सवन्ध । सङ्ाबीजमाट-- 
उपलश्चणहेतुत्वादिति । वाक्यार्यान्वयिनो सयुद्यार्थसेतरव्याइत्तिगोव उप- 
लक्षणम् । कलिङ्ग साहसिक ` इदयादौ वाक्यार्थे साहटसादावन्वयिनो सुख्यार्थसख देश- 

विशेषादे पञ्चारप्रतेव्यौटृत्तिवोवो रक्चषणयेव जायतेः इदयन्ये । तच्च ! (उपदिशति 
कामिनीना-' इद्यादो युख्यार्थसेतरव्याव्रृ्तिवो धाभावेनाव्याप्यापत्ते । एव च वाक्या 
थोन्वयियुद्यायोमित्रितसुद्याथौन्यपदार्योपस्थितिरूपरक्षणमिहावगन्तव्यम् । उपदि 
दाति इ्यादो शिधावचनरूपोपदेशेनामिधित एवाविष्कार प्रतीयते । "कलिङ्ग 
साहसिक ` इदयत्र तु देदविशेषरूपमुख्यार्थस मिचधितसय पुरुप प्रतीतिरसि । कितु 
तख वक्याथान्वयिलासभवेन विरिष्टसुद्याथामिश्रण सभवद्येव । कुन्ता प्रविशन्तः 

इ्यादादुपादानवारणाय मिभ्रितान्त विशेपणम् ¦ कलिज्ग साहसिक ` इलयादिसय् 
दाय वाक्याथान्वयीति मुख्यार्थविदेषणम् । रक्ष्यते उपलक्ष्यतेऽनेनेत्युपरक्षणम् । 
तन्नाग्ना लक्षणा उपरक्षणलक्षणा । पूर्वत्रात्मनोऽप्युपादानादिव्युपादानपदम् , अत्रोप 
रुधणहेतुलादिल्युपलक्षणपद् च भावसाधनमवगन्तन्यम् । कमेणोदाहरति--रूदि- 
श्रयोजनयोरिति । अ्पैयत यथायथ पुरषतयबोधेनोपयोगीक्कर्त ।! उपङ्त- 

१ लक्ष्यते इति पुस्तकान्तरे नासि 
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जत्रपकारादीनां वाक्षयार्थेऽन्वयसिद्धये उपछृतादयः रब्डा आ- 
समानमप॑यम्त । अपकारिणं प्रदयुपकारादिपरतिपादनान्सुस्याथवाधो 
वेपरीत्यरुक्षणः संबन्धः फरूमपकारातिखयः | इयमेव जहस्छार्थव्युच्यते |] 

आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रदेकं ता अपि द्विधा) 
ताः पूर्वोक्ताश्तुर्भदलक्षणाः । 

मिति | यत्र भवता बह्रूपकृतं तत्र किुच्यत इवर्थः । “तैर इदेव ऊुत्रचित्पु- 
स्तके पाठः । परमुक्छृष्ट यथा स्यात्तथा सुजनता प्रथिता प्रकदीकरता ! यद्रा "परम् 
इति वान्तमच्ययमेवकारार्थकम् ¦ खजनता प्रथितैवेदयर्थः । सुखितं यथा सात्तथा 
आस्ख तिष्ट । ततो वबद्रूपकरणसजनतप्रथनाभ्यां शरदां वत्सराणां शतमिति । 
अविच्छेदे द्वितीया । अच्रापकासदीनामिति। आदिपदादसुजनताखखितयो- 
हणम् । उपङृताद्य इति । आदिपदात्छुजनतासुखितये््रहणम् । संज्ञा- 
न्तरमाह-इयमेवेति । लक्षणरक्षणेवेदयर्थः । जहृत्यजहत्खार्थो यामिति विग्रहः । 

पुनरपि रक्षणाया द्वैविध्यमाह--आरोपाध्यवसानाभ्यामिति । अत्र विङ्षणे 
त्रतीर्या । तेन सायेपाः साध्यवसानाश्वेति । “अश्रः श्वेतः इत्यादौ निराकाह्रुपदद्रयेन 

धारावाहिक्भेदप्रतीतिरेव जायते नतु रक्षणाजन्यपरतीतिरिति तस्परतिचन्धकः पदयोः 
समानविभक्तिकत्वबटेन राक्यलक्षणयोरमेदारौपः कल्पनीय इति भावः । नलु मेद- 
प्रतीदयनन्तरमभेदायेप आदाय एव संभवति, तस प्रतिबन्धकत्वं केनापि नाङ्गी- 
क्रियत इतिं चेत्, न । रक्षणिकबोधानुचेषेन शङ्कयणविरिष्टबोधाभिप्रायबोधसह- 

कृतसादार्व॑साप्यमेदायेपसख प्रतिबन्धकोऽस्तु, किमाहार्य॑स प्रतिबन्धकल्रकल्पनेनेति 
वाच्यम् । ग्राह्यामावावगाहित्वेन तस्य प्रतिबन्धकत्वकत्यनाया अन्याय्यलात् । बस्तु- 

तस्तु आदहाैलसय तत्मविबन्धक्लस्य च कल्पनामपेक्ष्यावद्याङ्गीकरणीयस्य सहका- 

रिण एव प्रतिबन्धकल्कल्पने खाघवमसि, तथापि आचीनमताद्साराद्वं व्या्यात- 

मिति । प्रतीयमानेन रक्ष्यार्थेन दाक्यार्थस्याहायेभेदपतीतिरध्यवसानम् 1 लक्षणाजन्य- 
पदार्थोपस्ितेः प्राक्घाटे ताद्शारोपाध्यवसानयोः सत्त्वाक्षणायासतद्रैचिष्यमवगन्तन्यं 

१. न्ताः पूर्वोक्ताश्चुरभैदलक्षणाः' इति ग-पुस्तके नास्ति. २. पुस्तकपश्चके (तच इत्येव पाठः प्रात. 

२. 'अलुपकारादीनां' इति टीकास्थ- पाठः. ४. पुस्तकान्तरे “जनकतासंबन्धेन भरोपान्यवसानाग्यां विरि- 

टेल । रक्षणाजन्यवोधोत्तरं हि वाक्यस्य खमानाधिकरणपदबटितसरूपवैदिछयस्चिवयाथ्यौ व्यज्ेनया 

दक्यलक्ष्ययोरहायमे दभतीतिरूपासोपाध्यवसाने जन्यते । केचिद "पदयोः समानविभक्तिकत्ववङेन टष्ट- 

णाजन्यबोधासगिव शद्यलक्ष्ययोरभेदारोपो भवतति" इ्याहुः। तन्न 1 रूपरकारकारवदाहा्यौ नेदमरतीनिरूप- 

शाब्दवोधजनने वाक्यस्य निराका्कुतया पुनङँष्णया वाकंगराथजनकलासचमवात् ! अत एव कन्यका 

कारेण नोर्वाहीकः इलवरादायमिदभतीतिर्खक्षणा प्रयोननस्वेनाङ्गीकूता । मौणीमूकस्यामेद्ारोपस्य रूपक 

समङ्गीकूते च । आरोपाध्यवस्तानयोविशेषग्रहणाथं निरुक्तरक्षणयोः लसरूपमाह--विषयस्येति । विषयस्य 

टक्षणाजन्यवोधविकषष्यस्यानिगीणैस्य उ्रितशब्दपरतिपादितस्य अन्यतादास्म्यमरतीतिक्रत् 1 इक्या्था- 

मेदपरतीतिजनिका र्वणानन्यवाक्यार्थवोधानन्तरं जायमानस्य तादशामेदारोपस्य ठक्षणाजन्यत्वाङ्गीका- 

रात् ।* इति पाठो दद्यते. 
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^~ भीख क 
विपयस्यानिगीणेखान्यतादात्म्यप्रतीतिच्त् । < ॥ 
1 रो ©. गीणेख ध [ 

सारोषा खानि मता साध्यवसानिका । 
विर्षयिणा अनिगीर्णस विषयस्य तेनैव सह तादारम्यपतीतिह्ृत्स- 

रोपा । दयमेव रूपकारंकारस वीजम् । रूढावुपादानलक्षणा सारोपा 
८ ष (^ र्ग £ यथा--'अश्वः श्वेतो धावतिः । अत्र हि श्ेतगुणवानश्चोऽनिगीणखरूपः 

खसमवेतगुणतादास्म्येन प्रतीयते । प्रयोजने यथा--“एते कुन्ताः 
(~ ~. स , 

विशन्ति । अत्र सर्वनान्ना कुन्तधारिपुरुषनिर्दैशात्सारोपत्वम् । रूट) 
लक्षणलक्षणा सारोपा यथा-- (कलिङ्गः पुरूषो युध्यते” । अत्र पुरुषक- 
टिज्ञखब्दयोराधारापेयमावः संबन्धः । प्रयोजने यथा--'आयुवतम्ः । 
व्रायुप्कारणमपि ध्रुतं कार्यकारणभावसंबन्धसंबन्ध्यायुसादार्म्येन भर 
तीयते । अन्यवेरक्षण्येनाव्यमिचारेणाघुप्करत्वं मयोजनम्ं । 
ट प्ररिचेयम् । तयोः खरूप्माह-विपयस्येति ! निस्कतारोपविरेष्यसलर्थः । 
ऊनिगीर्णग्य प्रथुक्तराब्दम्रतिपादितस् । अन्यतादार्म्यप्रतीतिङृत् खजन्यपदाधोंप- 
-म्थतिद्रारा राकयतावच्छेदकातिरिक्तवमोवच्छिच्िसयामेदप्रतीतिकृया लक्षणा सा सा- 
रोप्रा खादिलयर्थैः। “अश्वः प्रतो धावति इद्यत्रापि ^धावतिः इयर “शोभते' इति द्र 
न्स । अन्यथोपादानलक्षणा न स्यादिति भ्रागेव दितम् ! अच्र निसत्कारोपस्तत्वसु- 
पपादयति-- अच हीति । टक्षणाजन्यपदार्थोपस्ितेः पराक्षारे इति शेः अनि- 
गीर्णेखरूपः प्रयुक्तशब्देन प्रतिपाद्यः । एते कुल्ता इति । विषय सामान्यवाचिना 
सर्यनाघ्रा निर्देशोऽपि विदोपसूपेणानुमस्थितो साध्यवसाना लक्षणैवेति काव्यप्रकाञ्चकार- 
मतम् । तदृद्भूतरमिति प्रतीतिमत्वे “वटाभाववद्भूतलम्' इति प्रतीलयजुदयात्सर्वैना- 
नोऽपि विशेप्ररूपरेणोपस्थापक्रत्वं कल्प्यत इत्यभिप्रायेण पर्व॑मतमनङ्गीकृदय तत्रापि 
सारोपा रक्षणेति ददेयति--अच्र स्वेनाश्चेति । आयुधरेतमिति ! अत्र शक्य- 
संबन्धारोपं च द्दोयति--आयुष्कारणमपीति । अन्यवेरक्षण्येनाव्यभिचारेणे- 
द्यत्र वाकासे बोध्यः 1 रक्षणावीजं विविधं शक्यसंबन्धं ददोयन्बहून्युदादरणान्याह-- 

1. सासेपेति । आरोपेण सह वततत इति सारोपा । विषयविपयिणोभदेनोपन्यासो- 
ऽत्रारोपार्थः । विषयनिगरणेन विपयिणोऽभेदप्रतिपत्तिरध्यवसानम्) तेन सह वतेत इति 
साध्यवसाना । विषयनिासाधारणधर्मप्रतिपत्तिसदछरतान्यस्यान्यतादास्म्यप्रतीतिः सारोपा । 

विपयनिष्ठासाधारणधर्मप्रतील्यसदकृतान्यसान्यतादास्म्यप्रतीतिः स्ाध्यधसाना । एवं च 

ल्यवाचकपदसच्वास्वमात्रेणारोपाध्यवसानव्यवहार इति वोध्यम् ॥ 

१. 'चिष्रयिणाः इत्यारभ्य "वीजम्" इयन्तं क-ख-घ पुस्तकेषु नास्ि, २. "लक्षणलक्षणा सरोपः 
द्यथिकं ख-पुरतके. ३, #"कार्यंकारणसबन्धादायुस्तादास्म्येनः क; (कायकारणसंवन्धेन तदात्मनो 

पचरितम्" ग. ४, (अच््रमिचरेणः इति ग-पुस्तक्रे नास्ति. ५. “अगुरेवेदम्र इत्यत 

सःध्यवसानायामव्यभिचरिणादुप्कारत्वं भयोजनम्* इत्यधिर्क ग-पुस्तके, 
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यथा वा-राजकीये पुरुप गच्छति शाजासौ गच्छतिः इति । सन्न खखामिभावलक्षणः संबन्धः । यथ वा--अ्रमत्रेऽवयवमागे द्स्तो- ऽयम् । जत्रा्यवावयविर्भीवलक्षणसंबन्धः | ब्रह्मणोऽपि तक्षासौः । अत्र 1 न्यलक्षणः । इन्द्राथालु स्थूणा जमी इन्द्राः । जत्र तादथ्यै- रक्षण्; संबन्धः । एवमन्यत्रापि } निगीणैख पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्य- मतीतिङ्ृत्साध्यवसाना | अस्याश्वतुषं मेदेषु 
~. -वतसाना । भाश्च भेदेषु पू्वोदादरणान्यव ॥ 
५७५ इति । अचर राजकमातिशयः परिच्छदातिशचयौ राजवदलक््यशचासनघवं भय नम् । अवयवभागे रयत्र भगशब्दः खरूपार्थः । अन्र प्रयोजना. त्र त चि 
1 । दस्तवत्कायकारित्वे भ्रयोजनमिदन्ये । ब्राह्मणो ऽपीलयपिकारातक्ष- नेयादिपरिप्रहुः । जातिविशेषः णि चै | 
0 तक्षा ६ ६१ समस्ततक्षकर्मणि चपुण्यमन्र प्रयोजनम् । रन्थाखाति । इन्दरपूजाथं कच्पिताखिलयर्थः । स्थूणा स्तम्भेषु । इन्द्वतपूज्य- मानलमन्र प्रयोजनम् | तडुददिरणचतुश्ट्यमपि सारोपाया एव । .-निगीर्सय मता ० का †। 

# ( # 
[स् @ साभ्यवसानि इति कारिकाश्चलं(दर) व्याक्रेति-निगीर्णस्येति । शब्दं [ए ततपयमानस्य विषयस्य निरुत्ताभ्यवसानविशेषस्य । पूवोदाहरणा- ~ न्यरवूत्ति। 4 धरार न्ता द = लि रि ] 

त \ थत दति नव यश्ल्ः सादटतिकः । गङ्गायां वोपः 
+ 

-तवसतीति । एतानीलरथः 1 एष्दश्वादीनां विचेष्यामि कं विनेव प्रतीयमानलाद् 
- गयाम्" इलयादौ तीरं विशेष्यम् । तच्च शब्दं विनैव प्रतीयते ‹ पुनरपि लक्ष- 

1; अश्रेत 1 जगदस्त इलयव्रायमत्रेऽवयवस्वसूपे हस्तश्चब्दो कक्षणिक्र । दस्तावयवेन् 
हस्तव्यापारं संपादयतीति पराक्रमातिश्चयः योजन व्यङ्गम् प -कालस्स्म हि हिप्रयेणैत,त् । 
दस्तस्याममिति षष्ठीसमासे तु । "पीता कापेिकेर्गङ्गा इत्युदाहार्यम् । इद गङ्गाखब्दो गङ्गाव . 
यवे लाक्षणिक इति ध्येयम् । अवयवपुञ्च एवावयवीति मतेऽवयवान्तरव्युदासाय मात्रम् ॥ 

2, एवमिति । गोतमोऽप्याह--“सहचरणस्थानतादश्ववृत्तमानधारणसामीप्ययो- 
नसाधनाधिपत्येम्यो ब्राह्मणवबार्कटराजसक्तुचन्दनगङ्गा शकटान्नपुरुपेष्वतद्धावेऽपि तदुप- 

१, यथा चः कग; ख-पुस्तके तु वथाः इत्येव. २. ष्वाहुमत्रेः ख. ३. (अवयवे ग. 
दस्तावयवे भगेः घ; क~पुस्तके तु अग्रमत्रेः इयेव ददयते. ४. मावः इति ख-पुस्तके नास्तिः 
५. ^तदेवमष्टमकारा सक्षणा ग. ६. इति" पुस्तकान्तरे नास्ति. ७. कुचचित् “एषु यथायथमेतदा; 
दिपदमध्याहा्म् । एतेन लक्षणातावच्छेदेन सारोपास्वसाध्यवसानात्वान्यनरधर्मयोगिसवं मन्थक्रतां 
संमतम् । वस्तुनस्तु श्वामसि वच्मि त्रिदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति" इत्यादौ 'उपदिखति कामिनीन - 

इल्यादौ चाव्याहरिणापि समानविभक्तिकपदासंभवात् कदली कदली करभः करभः, दयादौ 'रामोऽसि 

सव॑सहे" इत्यादौ च रशक्यरक्ष्ययो्भेदानानाजनिरुक्तारोप्व्यवसानार्संभवात्तादश्चनियमस्य व्यमिन्चारः 1 अत 
एव काव्यग्रकाद्करारेण सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा । विषय्यन्त.करुतेऽन्यसिन्साम्यास्सा- 

ध्यवप्तानिका ॥' इति रक्षणं कूतम् । अन्योपादाचत्वनिरक्तप्रकरद्रयातिरिक्तप्रकारावच्छिजना छक्षणात्वान्य- 

तरव्यापष्यलक्षणाविनाजकधर्मान्तसावच्छितरेदय्ः \ एतेन रष्टणावि्ेषसैव सासेप्रास्वपाध्यवसानास्वास्य- 
तरधमयोगिव्वं प्रतीयते । न तु यावतीनां ष्वणानाम् । एवं च शङ्खायां घोषः* इल्यादाविदमादिपदाभ्यः- 
दारं विनापि खक्षुणा संगच्छते 1" इसययिक ददयते. 
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सादर्येतरयंवन्धाः शद्धास्ताः सकला अपि ॥ ९ ॥ 
सादृश्यात सता भौण्यस्तेन षोडश्च मेदिताः । 

ताः पूर्वोक्ता अष्टमेदा लक्षणाः ! साद्श्येतरसेवन्धाः कायेकारण- 
भावादयः । अत्र जुद्धानां पूर्वोदाहरणान्येवं । रूढवुपादानरक्षणा सा- 
सेपा गौणी यथा--“एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानिः । अत्र तेख- 
शव्दस्िरुभटलेहूपं सुख्यार्थयुपादयिव साषपादिषु खेहेषु वतेते 
णाया द्रैविध्यमाद-साददयेवरेति । साददयादितरे संबन्धा हेतवो यस्या इति 
समासः! .साददयात्संबन्धात्" इति रोषः \ साद्द्यसंबन्धहेतुका रक्षणा गोण्य इयर्थः । 
तेन निरन्तदरेविष्येन पूर्वोदादरणान्येवेति ! “अश्वः श्वेत धावति" इदादीन्येवे यर्थः 

एतानीति 1 हेमन्ते हि तैलावभावादलयन्तं दुःखसुत्यते । तन्निराकरमेन तेखाना- 
मल्युपकारिलसिति सूचनाय ्देमन्त' इत्युक्तम् । उपादायकं अपरिदयज्येव साघपादि 
त 1 1 17 7 स त 

नारः” दति । तस्य यवस्तेद्धमः । तदभावेऽपि तदुपचारः । तच्छब्टव्यवद्यार् 

इत्यथः 1 स च तद्धमरपेणासेपनियित्तानि च सहचरणादीति! यष्टीः भवे्य् मनाः 

कोसम्ति | वीरणेष्वास्ते । अयं राजा यमः! प्रस् सक्तः । चन्दनं वख 1 गद्धायां 
पोप: ! कृष्णः कटः । अन्ने प्राणाः \ "द्र दुल्स्य राजः , द्द गणानि कमेण । 

यष्टित्वारोपो बाह्यणे, सादू्ययात् । मखत्वारोषो बाच्पु, तात्स््यान् । कटेषु वीरणल््रार।प 

नादभ्यीन् । राक्ष यमघारौदः वृत्तान् । सक्तौ प्रखत्वारेपः, ₹न्मानकत्वात् । चः , 
तुखल्वारोपः, तद्वार्थत्वात् । गदायां नीरधर्माधारलायेपः, तत्सास्पीप्यव + कः 
तद्ष्णत्वारोप.ः, वरष्ययुप्योगात्् । नन्यु माणत्ासेपः, प्राणसाधनत्वात् 1 पुन्य 
राजत्पारोपः; कुखयथिपयात् । इति त्व्याख्यात्तारः । अतर साहचर्यं नाम यष्ट्या निन्य 

संबन्धः । तत्संबन्धात्त॒ "य्टिकावान् इत्येव स्यात् 1 नतु व्य्टिकाः इति| ध्य्टि- 
कावान्? इति लु मुख्य एव । तसादुपचारवीजमन्यदक्तव्यम् । उच्यते--यष्टिकायः 
तावदयं यष्टिकादाव्दो यटिकराल्जातिनिमित्तकस्तच संयुक्तस्मवेततां जाति ब्राह्यणे सम- 
वयिनाध्यारोप्य ब्राह्मणं यष्टिकरेयाडेति न्यायवाततिककाराः ! भनोर्वाहीकःः इलयादावपि सा- 

धारणधर्मेजइत्वादिरूपेण निमित्तेन वाहीकस्यारोपितगोव्वेन बोधः । ततो व्यञ्जनया 

सृख्यगवाभेदप्रतीतिः भयोजनम् ॥ 
1. गोण्य इति । युगेम्य आगता गौण्य इति विग्रहः । (ततत आगतः इत्यण 

“खिड़-> इति डीप ॥ 

स म ~~~ १५ भ णोन 

१. तथः ग्. २, ग पुस्तके तु "एवः इ्यस्याग्रे “सादद्येतर- इद्यादिः -फकिका यतते, न~ 

दग्रे '"आदिमरहणदिन्द्राथी स्थूणा इन्द्रः तादर्ध्यटक्चणात् । कचित्खस्वामिभावात् 'राजकीयः पुसो 
राजाः इति । क्चित्तात्करम्यात् 'अतक्ता तक्षा इति । कचिद्वयवावयविभावात् (अग्रम्निऽवयपर 
ह्रतोऽयम्् इति ! कचित्साद चर्यात् “छत्रिणो यान्ति" इति ! एवमन्यान्यप्युदाहरणान्यूह्यानि । एकरत 
पष्ट्घथी इति वचनात् । सादद्रयसंबन्धाद ता एवाषएटधा क्षणा गौण्यो भवन्ति ।* इति पाडान्तरं वनते 

2. नेयं अ्रयोजनवती । नालिकिरादिन्ञिदव्याबरृत्त्या सर्षपल्लेहादिजातीय एव प्रसिद्धया नियसिनत्वात्. (> 
रन्न ण-पस्तकेऽधिकःः पाटः, 
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प्रयोजने यथा-राजङ्कमारेषु तत्सदरोषु च गच्छसु "एते राजकुमारा 
गच्छन्ति" । खूढाबुपादानरक्षणा साध्यवसाना गौणी यथा--तैखानि 
हेमन्ते सुखानि । प्रयोजने यथा--"राजकुमारा गच्छन्तिः | खृढो छक्षण- 
रक्षणा सारोपा गोणी यथा--'राजा गोडन्द्रं कण्टकं. रोधयति 
प्रयोजने यथा-गोवाहीकःः ख्यो लक्षणरक्षणा साध्यवसाना मणी 
यथा--'राजा कण्टकं शोधयति । प्रयोजने यथा-'गोजस्पतिः । 
अत्र केचिदाहुः-- गोसहचारिणो गुणा जाङ्यमान्यादयो रक्ष्यन्ते | 
ते च गो्न्दस्य वाहीकाथामिधाने निमित्तीभवन्ति । तदयुक्तम् । गो- 

लेदेषु वर्तत इति ध्रतादिविलक्षणद्रवलरूपेकधर्मसंबन्धेन सर्षपादिल्लेहान्प्रतिपादय्- 
तीर्थः । छच्रिणो यान्तिः इतिवत्तिखक्षेदस्यापि खखजननेऽन्वयोऽस्तीति भाव्यम् । 
नन्वेवं कथमन मुख्यार्थबाध इति चेत् , सषैपादिल्लेहानां तिख्भवलाभावात् । सामा- 
नाधिकरण्येनान्वयानुपपत्तेरेवात्र स॒ष्यार्थबाधलाङ्गीकारात् । न चेतत्पदा्थेकदेशख 
तिलन्दस्य तिरभवलसंभवात्कथमन्वयादपपत्तिरिति वाच्यम् । ताद्शान्वयययानव्यु- 
त्पननत्वेननङ्गीकारात् 1 नहि पिक रिणविहंगमथुजजंगा इलयन्वयः केनाप्यप्रमत्तेनाङ्गी 
क्रियते 1 एवं च ^तेखानि सुखानि इदयत्र प्रतीयमानेनेतत्पदार्थन तैलपदार्थस्यान्वया- 
नुपपत्तिरेव सुद्यार्थबाधः । न वैवं शगङ्खायां घोषः" इलादो सवत्रैव तादशसुख्या- 
धैवाधसंमवे किमिति म्नन्थकारेमुल्यार्थबाधान्तरं दररित्रमिति वाच्यम् । विस्य 

मुख्यार्थबाध प्रतिसंधानेगेवोपपत्तो श्िष्टख तसय प्रतिसंधानानुसंधानसान्याय्य- 

लात् । एते राजङ्माया इति । अचर विलक्षणपरिच्छेदकलसरूपैकधमंलक्षण- 

साददयसंबन्येन राजकुमारास्तत्परशाश्च प्रतीयन्ते । सद्शानामपि राजकुमारवदादर- 

णीयलं प्रयोजनम् ! राजा गौडन्द्रमिति ! शोधयति दमनेन निर्वैरं करोति । 
तीक्ष्णाग्रवक्षाङ्ग विशेषः कण्टकपदख सुख्यार्थः ! तस शोधनासंभवाहुःखदत्वेन तत्स- 

द्रो शत्रो लक्षणा । शछुद्रशत्रौ च कण्टकः" इद्यादिकोषस्तु निरूढरक्षणाया एव ग्राहक 

न लभिधाया इति भाव्यम् । गोचोहीक इति । वाहीको दल्वादकः । गो- 
सटपतीति । जस्पनं व्यक्तवचनम् । तच गोर्न संभवतीदन्वयाचुपपत्तिः । गौवा- 

हीकः> इद्यत्र साब्दबोधप्रकारं दरयन्परमतं निराकरोति- अन्न कचिद्ाहुरिति। 

गोसहचारिणो मोव्रत्तयो गोसमानाधिकरणावा, जाञ्यमज्ञलं मान्य विद्ग्धकमा- 

1. वाहीक इति । वादीको नाम देशविशेषः । तत्रः पुरुषो वादकः । केचित्त 

बदिभवो वाहीक इति व्युत्पत्या सदा वारहिभूत इत्यर्थः 1 “वहिषष्टिलो ष यच, कद् 

नच इति वाततिकाभ्यां रिरोपे श्ककि च करते ववयोरभेदाद् वाहीक इवि रूपम्” इत्याहुः ॥ 

१. प्तूपादानलक्षणा साेपा गौणी" इति ग-पुस्तकेऽधिकम्, २. अत्र सौन्दु्यायतिश्चयः मयोजनम” 

इत्यधिकं ग~पुस्तके 



४६ साहित्यदपेणे 

श॒ब्दस्यागृहीतसंकेतं वादीकाथमभिधादुर्मशक्यत्वाद् गोरेन्दाथमाघ्र- 

बोधनाच | अभिधाया विरत्वाद् विरतायाश्च पनरुत्थापनाभावात्। 
जन्ये च पुनर्गोश्चब्देन वादीका्थो नाभिधीयते । किंतु खाथ्- 

सहचारिथणसजादयेन वाहीका्थगता गुणा एव रक्ष्यन्ते । ं दप्यन्ये न 
मन्यन्ते । तथाहि---अत्र गोदब्दाद्वादीकाथः प्रतीयते, न वा । आचेगो 

राब्दादेव व । टैक्षिताद्रा गुणादविनामावद्वारा । तत्र न प्रथमः | वा- 
[का 

क्षमलम् , आदिना दुःखसदहिष्णुलादिपरिग्रहः \ वादीकाथाभिधाने वादीकरूपस्यार्थ- 

स्ाभिधया बोधने निपित्तीमवन्ति ` प्रव्रत्तिनिसित्ततासुपयान्ति । नु गोत्वे 

ग्रहीता शक्तिर्व्यक्किमिव तत्द्लमपि वोधयतीदखयत आद-गोदब्दार्थमःत- 
चोधनाच्यति । विरतल्लात् प्रतीतियोग्यताविरहेण नष्टम्रायलात् । सकरद चरित्च- 
व्दस्याभिधया रछरदर्थवोघकलनियमादिदयभिमायः । नन्व नियमस्य पादै 
व्यभिचारदशंनात्फल्वलेन् पुनरपि म्रतीतियोग्यता कव्पनीयेदत आद--विस्ता- 
या इति ! उत्थानाभावात् प्रतीतिजननोन्सुखीभावविरदात् । शछेषादा धर्मान्तरे 
गहीतं राक्तयन्तरमथान्तरं बोधयतु । ग्रकेते तु गोत्वे गर्हीता शकिर्मोचाध्रवं वोध- 
भिया यदि तस्सद्शमपि वोधयेत्तदाभिधयव् र्यार्थवोधसंभवेन लक्षणैव नाद्र 
क्रियेतेति भावः \ स्वा्थति } खार्थों मोचम् । तत्समानाधिकरगेद्थैः । 
गुणसाज्ादयेनति ! लक्षणगतयुणानां दाक्यार्थ॑सदहचरितलासंमव इति भावः । 
संचि प्रतीतिपक्षे ! न प्रथमः; न मोशब्दजन्यप्र्यपक्षः । असंकेतितचाद् 
गोरब्दसंकेतविषयलाभावात् 1 न द्वितीयः, नाविनाभावजन्यप्रदययपक्षः । शा- 
व्देऽन्वयेऽसंमवात् शाब्दवोध्रविपयत्वासं भवात् । अत्र हेतुमाद-राब्दीति 
एतच ऋन्दाध्याहदारवादिनां मतमाधिलयोक्तम् । अर्थाव्याहारवादिनां मीमांसकानां 
मते तविनाभावरभ्यसाप्यर्थसख शछाब्दवोधविपयत्वाङ्गी काराच्रतदपणम् । अन्यथोपा- 
धिशक्तिवादिनां मते व्यक्तेः शाब्दबोधविषयत्वं न सयात् । नच रक्षणयेव 
तच व्यक्तेरुपस्थितिरिति वाच्यम् } रूदिप्रयोजनामावात्तच रक्षणाया अषंभवात् 
न च गवादिपदानां व्यक्तो रूदिरस्तीति वाच्यम् । रक्ष्यार्थव्यतिरिक्तदाकयाथप्र्ो ग - 
शालिनः शब्दस्य रक्ष्यार्थप्रयोगरूपाया ख्ढेरक्षणाहेतुलाङ्गीकारात् । गवादिपदानां 
तु व्यक्तिसहछृत एव गोखादौ प्रयोगः । र्ष्यार्थे प्रयोगमात्रखैव रक्षण्ाहेठता- 
ह्गीकारे उपाधिदाक्तिवादमते सर्वत्रैव लक्षणया व्यक्तिवोधसंभवात् } “एेन्या छवा 
गाहैपद्यसुपतिष्टते" इयादे। द्वितीयान्तपदरूपायाः श्च॒तेर्खिङ्नपिक्षया क्षटिखर्थोपस्या- 
81 8 | त 7 

. इाब्देति । भाद्रमीमांसकानाम् ॥ 

2. अर्थेति । प्रमाकराणाम् ॥ 
॥ १8 रोतो जमन ५ त ००५५०४० 

१, 'असामर्भ्यात् शग. २. गोः इत्यारभ्य “-पुनरुत्थापनानावात्” इत्यन्तः पाठे ग-पुस्लक् 
ददयतति. ३. गुणाः ्राजायेन वाहीकगता एव खक्ष्यन्तेः क ४. 'एनदग्यस्ये' क. “पा 

यथ्पिः खम. ६. व्वा इति नास्ति क-पुस्तके. ७. 'रक्िताद्भाः युणात् अविनानावाद्वा' क, 

[मि का | 1 ॥ क 9 क 1 



द्वितीयः परिच्छेदः । ४७ 

हीकाथस्यासंकेतितस्वात् । न॑ द्वितीयः । अविनाभावलभ्यसाथख 
राब्देऽन्वये प्रवेशञासंमवात् । शाब्दी द्याकाह्क राच्देनैव पूर्यते । न 
तृतीयः यदि हि गोशब्दाद्वादीकार्थो न प्रतीयेत, तदाख वाहीक 
राब्दस्य च सामानाधिकरण्यरम॑संगतं स्यात् | 

तसादत्र गोशब्दो शुख्यया इृ्या षादीकरब्देन सहान्वयमकभमा- 
नोऽक्तवादिसाधम्य॑संबन्धाद्रादीकायै लक्षयति । वादीकसाज्ञलायति- 
रायोधनं प्रयोजनम् । ईयं चै गुणयोगाद्धोणीरयुच्यते । पूरव वपचा- 
रामिश्णाच्छुद्धा । उपचारो हि नामाव्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः 

2\ (५ (८ 

साहदयातिशयमहिज्ना मेदप्रतीतिगनमात्रम् । यथा-- “अधिमाण- 

पकृत्वरूपवबलवत्वम् । श्रुतिलिङ्गवाक्यम्रकरणस्थानघमास्यानां समवाये पारदर्यल्यम- 
थविप्रकषोत्" इति जेमिनिसत्रोक्त न खात् । आश्षेपपेक्षया रक्षणाया सुल्यार्थ- 
वाघादिप्रतिसंधानसपिक्षत्वेन विर्म्ब्यार्थोपस्थापकत्वात् समवाये विसेधेऽथविग्रकपा- 
द्िरम्ब्या्थोपस्थापकत्वात् । श्चुतिद्वंतीया क्षमता च दिगि वाक्यं पदान्येव तु 
संहतानि ! सा प्रक्रियायाः कथमिल्यपेक्षास्थानं कमो योगवरं समाष्या । इति 
कारिकया सघ्रार्थव्याल्या । न द्वितीयः । न प्रतीतिरियभावपक्षः । अस्य 

गोराब्दस्य, वादीकराब्द खयेदयनन्तरं चकारो बोध्यः । सामानाधिकरण्यमेकार्थग्रति- 
पादकम् । खमतमाह-तस्मादञेति । तस्मादुपदररितमतद्रये दोषसंभवात् । 
अन्वयमिति । अभेदसंबन्धेनेदयादि । अज्ञत्वादीति । व्यक्तिभेदेऽपि गुणक्रिय्- 
योरैवयमिदखभिप्रायेणेदं निर्वचनम् । अन्यथा राक्यलक्ष्ययोरेकधर्मत्वरूपसंबन्धो 
न संभवति । प्रयोजनमिति । अच्राहार्यमेदप्रतीतिः प्रयोजनमिति काव्यप्रकास- 
कारः । इये चेति । गुणस साधारणधर्म योगात् खविषयकज्ञानजनकलसंव- 
न्धात् \ तदुक्तम्--“रक्ष्यमाणयुणेरयो गादृत्तेरिष्य तु गोणताः इति । लक्ष्यमाणस 
गुणेः साधारणघभेरयोगादुपदरदीतसंबन्धादरुत्तेरक्षणायाः पूरव खाद्दयातिरिक्तसंबन्धनि- 
चन्धना । दाक्यलक्ष्ययोरभेदारोपमेव केचिदुपचारमाहुः । तथा सति शङ्खः पटः 
इद्यादावपि सारोपाया उपचारमिश्रणन्छुद्धत्वं न स्यादिदयतः प्रकारान्तरेणोपचारबीज 
निर्वक्ति--अत्यन्दमिति। व्युतपत्तिवेचित्यात्समासैकदेे भेदप्रतीतावभेदसंबन्धेना- 
न्वेति। विशकलितयोनिंराकाह्योः साददयातिशयमहि्ना साद्या तिद्यबोधामिप्रायवो- 
घेन मेदामिश्रितसुधम्थमेव सादद्यातिशयः। मेदप्रतीतेरालयन्तिकत्वं च शक्यलक्ष्ययोः 
संबन्धानवगाहितया तथा श्ुक्कः पट इदयत्र शद्कगुणवानपटः शद्धगुणाद्धिन इति 

राक््यरक्ष्ययोः समवायो भासते, न तथा असिमाणवक इलयत्र लक्षणाजन्यबोधास्राद् 

१. न द्विलीयः ! सोगवयचन्दरुखादिशब्दद्न्द्रानामवय वप्रसादादिसाम्येऽप्यन्योन्यस्यान्यतमच्ब्दाथा- 
नभिधायकत्वात्" ख. २. "न तृतीयः" ख. ३. असमन्नसं स्यात्? ग. ४, द्रत्थ' क. ५. दि 
ग्, ६. न्च" क, ७. (सरणः घ, 



साहित्यदर्षणे 

कयः । शङ्कपटयोसत॒ नाव्यन्तमेदप्रतीतिः । तसरादेवमादिषु डुद्धव 
क्षणा । 

व्यज्स्य गटागूटत्वाद्भिषा स्युः एरुलक्षणाः ॥ १० ॥ 
प्रयोजने या जष्टमेदा रक्षणा दरदितासाः भयोजनरुपुव्यज््यस्य 

गूढाूढतया प्रसेकं द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः } तत्र गूढ म 
भावनापरिपक्षबुद्धिविभवमात्रवे्ः । यथा--“उपङृतं वहु तत्र- 

दाक्यरश््ययोः साद्दयसंवन्धो मासते । कितु साद्धयवोधाभिप्रायबोधानन्तरमेता- 
लयन्तिकमेदप्रतीतिः संभवति ! तस्याश्च साद्दयातिशयबोधामिप्राययोधसदहकृतेना- 
भेदारोपरेण स्थगनमसुत्तिरेवोपरचारः । न त्वभेदारोप इयर्थः । अलयन्तपदन्याव्र्ति- 
माद-हाङ्कपर्योरिति । नादखन्तमभेदप्रतीतिरिति । जत्र कदभिहितमाव- 
स्यापि विदश्यैपणस्याद्यन्तमिदयसय कर्मत्व्ौवत्वे (अपथन्नपक्रियाविशोपणस्य कर्मत्वं 

छीवत्वं च' इति सूत्रस्थस्याएथमूषरेदादेनजशरुक्तमनिलयमिति न्यायेन व्यभिचारात् । 
अत्र मेदप्रतीतेः समवाया्यराब्दशक्यसंवन्धावगहनाच्राद्यन्तिकलसिलभिप्रायः । 
ननु गोणलक्षणःतो स्पच्छरंकारस को भेदः, रूपकालुच्ारेऽप्यभेदारोपानन्तरे सादय्य- 
वोधस्या्ुमवसिद्धलादिति चेद् , सूप्रकेऽभदारोपालप्रागपि साद्स्यप्रतीतिः संभवति 1 
गोणलक्षणायां तु पश्चदिव, साद्य प्रतीलयोः कारणवेलक्षण्यादपि वैलक्षुण्यं संभवति । 
"आरोप्यमाणस्य प्रादिर्देशे हि मोणरक्चणाप्रयोगवाक्यम् , पश्चान्निर्देशे रूपकप्रयोगवा- 

क्यमिति नियमः इति केचिन् । गोडन्द्रं कण्टक रोधयति" इति गोणरक्षणोदादहरणं 
राजति व्योमक्ानारे राजहसः सुधाकरः इति सूप्रकोदाहरणं ददतो मन्नकृतस्तचा- 
भिमतसिति मन्तव्यम् । प्रसोजनलक्षणाया दवैविष्यमाह--्यज्ख्यस्येति ! वुद्ेविभव 
सृक्ष्मविपयगामित्वेनातिरयः । उपक्तमिति । अत्र वक्तृतत्पयेरूपाया लक्षणाया 
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प्रयकं गडव्यद्ग्तयाग्ठव्यद्कश्तया च दत्िव्यालोडश्मेदाः" ग 
य, "समुखं विकेसितस्िनं वशितवर्रिःम प्रेषितं 

च्छछ्ितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मततिः 1 

उसो मुदुलितस्तने जघनमे्तबन्धोद्धुरं 
वतेन्दु्रदनातनौ तरूणिमोद्धमो मोदते ५ 

मुखं परिकसितसितमिलादि । बतेल्याश्चर्यं । इन्दुबदनातनौ चनद्रञखीशरीरे तरुणिमोद्मस्तारण्यप्रा- 
दुभधो मोदते । बृद्धि यातीदयथः 1 तमेव मोदनमरकारमाह-सुखमिल्यादिना । विकर्सितसिनमिति । 
विकसितं च तरिद्ितं चेति विकक्षितसिनम् । विकासिव्वं हि इसुमधर्मः । स च सितेऽनुपपन्न. 
यम्तु चिकपति स सच्छायो भवतीति विक्रसितशब्दो बाधितविकासञुख्या्थः सन्सच्छायत्वसाददयास्म्िन 

लशक्षयन्हृ्यस्वसुरभिघ्वादिमयोजनसदहस व्यनक्ति । वश्धितवक्रिमेति । वशित आयत्तीकूतो वक्रिमो चन 
तद्रशित्तवक्रिम \ अत्र वद्धीकरणं चेतनधर्मः ! स्र च वक्रिमणि अन्नुपपच्नः। यो दधि यस्य वो नवनि स 
तस्यायन्तो मवत्ति 1 वद्टितष्दो बाधितयुख्याथ अआगयत्तखादि सादृदयाद्वकरिमाणं टक्षयंरददुप्ररणत्वादि- 
भग्रोजनं व्यञ्जयति ¦ सम॒च्छलितचिभ्रमःा गतिरिति 1 सखञच्छलित' उदवता विश्रसा यशा खा रमुच्छ्िन- 

चिश्रमा ! अत्र समुच्छटनं जलादेर्धमः । स च व्रिभ्रनेऽनुपपन्नः ! यस्तु स ~ ” उरकल्छोो मवनीति 
समुच्छटनयय्दो बाधितसखुच्छछनसस्याथ उत्कछ्ोखादिसाददयाद्धि्रभं र्षयन्मोदगरोटतरे सर्वैलनः- 

भिटपणीयलरादितिप्रयोजनं प्रल्याययति ! अपारतसंस्यति ! अपास्ता सुक्ता संस्था मयादा यया सा अपा- 
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इति । अमूढ, अतिस्फुटतया सर्वजनसंवेचः । यथा-- 

“उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव रक्तानि ।' 
अत्र उपदिशति" इत्यनेन (आविष्करोति इति रक्ष्यते । आि- 

'्कारातिशयश्चाभिषेयवस्स्फुःं प्रतीर्थते । 

धमिधमेगतव्वेन फरुखैता अपि द्विधा । 
एता अनन्तरोक्ताः षोडदयमेदा लक्षणाः फर्स धर्मिगतत्वेन धर्म- 

गतत्वेन च प्रत्येकं द्विधाभूता द्वात्रिरद्धेदाः । 

दिब्ात्रं यथा-- 

सृक्ष्ममतिमात्रवेत्वेन तन्मूलकन्यज्ञनाजन्यबोधविषयो गूढ इति भावः । उपदिष्ा- 

तीति । श्रीपरिचयाजडा अपि भवन्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम् इति पू्वार्धमख । 
एतदर्थ दच्छन्तः 'उपदिशति- इति । र्छितानि हेखाटीखादीनि । आविष्करोति 

भ्रकारायति । परप्रवर्तकवाक्यरूपस्योपदेशस्य चेतनधर्म॑तया यौवनमदे बाधादावि- 

ष्कारे लक्षणा । स्फुटलं सर्वजनवेद्यलादिति भावः । पुनरपि तखा द्रैविष्यमाह-- 

सतसंस्था 1 शयत्रापासनं चेतनधर्मः \ स चासूरतायां मतावनुपपन्नः । यो हि येनापास्यते ख तस्य न भवतीति 

याधितखवार्थोऽपास्तश्चब्दः खपरिवृ्तिसाद्दयात्संस्थानं लक्षयन्पुनरस्वीकारादिकं प्रयोजनं व्यञ्जयति । 

युङ्कुकितस्तनमिति । युङुखिति किचिदुद्धिन्नै स्तनौ यस्य तन्मुङ्कुङितस्तनम् । अत्र सकरुलिततं कुस॒मधर्म 
त च स्तनयोर्युपपन्चः । यो हि सुक्र्तः स च किंचिदुद्धि ननो भवतीति सुकरुलितशब्दो वाधितकोरकरूप- 

सुख्यायीऽभिनवोद्धे दसादद्यात्स्तनयुग्मं लक्षयन्सपृहणीयत्वादि प्रयोजनसदखं व्यनक्तीति । अंसवन्धोद्धुर+ 

मिति । अन्तवन्धेन उद्धुरम॑सवन्धोद्धुरम् । घुरायासद्भुरीकरणसद्धुरव्वम् । तच चेतनधमो जघनेऽनुपपन्रः॥ 
यो युद्धो भवति स किचिदुञैभैवतील्युद्धरशब्दो वाचितघुरासुख्याथैः सचुननतत्वादिप्रदुदयादंसवन्धव- 

व्लधनं छक्षयन्मनोह्रत्वादिग्रयोजन प्रल्याययति । इन्दुवदनेति । इन्दुवद्वदन यस्याः सेन्दुवदना । भत्र 

वदने इन्दुल्वमनुपपन्नम् यो हीन्दुलद््ो मवति स पारिमाण्डल्यादियुक्तो मवतीतीन्दुशब्दो बाधितल्वाथः 

पारिमाण्डल्यादिसाददयाद्वदनं लक्षयज्ञगज्नीवनतापोपज्चान्दयादि प्रयोजनं व्यज्ञयति । उद्भम इति । उद्व- 

मो हङ्ुरादे्भः । स च तरुणिमनि अनुपपन्नः । यो हुदरच्छति स च किचिदुद्धित्नो भवतीय्युद्रमश्चब्दो 

वाचितोदयसरख्यार्थः सन्नभिन्नोद्धेदसाददयात्तारण्यं रश्षयन्सन्द्यौदिप्रयोजनं व्यनक्ति । मोदत इति ॥ 

मोदनं चेतनधर्मः स चोद्भमेऽलुपपन्नः । यो हि मोदते स सप्रसरो भवतीति मोदतेशच्द्ः (मोदतिपरदे ) 

वाधितदुर्षमुख्या्थः सनुदधम रक्वयन्स्परहणीयत्वादिप्रयोजनं व्यनक्ति । कुशाग्रुद्धरेभेतादशव्यङ्गयस्फुरणाद्रू- 

ठल्रमिटयर्थः 1" इत्यष्ि ग पुस्तयो. ३, “क्रियाया विशेषणस्य" इति पुस्तकान्तरे पाठः. 

१. 'अगूढस्त्वतिस्पष्टतयाः ग. २. श्रीपरिचयाज्डा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम् इति 

ूर्वाधमपि क-ख-पुस्तकयोश्श्यते. ३. रतिष्कारातिद्यश्च प्रयोजनम्" ग. ४, “अत्रोपदेशब्देन 

रिक्षादानप्रकटनाच्छिक्षः "द्रस्य वाच्यायमानसवेनाचमत्काररूपत्वादगूढतेदयरथः !' ग. ५. किं चः 

इलयधिक ग-युस्तके. 4. भेदाः" इति ख-पुस्तके नास्ति; 'भोडशभेदा अपि' ग. ७, द्विष्याद्" भ. 

<. ्रमेणोद्ाहरणानिः क~; (मेणोदाहरति' ख-घ. 

सा०्द्० ५ 



९५० साहित्यदपेणे 

‹सिग्धदरयामरुकान्तिकिक्चवियतो वेहछद्खका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः काः । 

कामं सन्तु ददं कठोरहृदयो रामोऽसि सवै सदे 

वैदेही त कथं भविप्यति हदा ह्या देवि धीरा भव ॥' 

धर्मीति । धमीं रक्ष्यः । तदृत्तिषदार्थो धर्मः । सिग्धदयामरेति । विरदिणः 
श्रीरामखयोक्तिरियम् । लिप्तेति । व्याप्तखर्थः । वेष्द्रलाकाः संचरदहकविशेषाः । 

प्रयोदसुह्द मचूराणामानन्दजनिका आनन्दजनिता वा केका ध्वनयः । कडा मधुराः। 

1. चसिग्धरयामखेति । व्याख्यातोऽप्ययं श्येकः चमत्कारातिश्यराभाय पुनव्यीख्या- 

यते--अत्र रामशब्दसंगतिर्क्ता । तथादहि--िग्धया सङिलसंबन्धस्रसया दयामलया 

दरविटवनितोचितासितवर्णया कान्या कार्वर्भन टिष्तमाच्छुरितं वियन्नभो येः । वेन्यो 

व्याज्नम्भमाणास्तथा चटन्यः परभागवद्यात्रदपवञाच वराकाः सितपक्षिविशेषा यपु 
तथाभूता घनाः । एवं नमस्तावहुरालोकं वतते । दिशोऽपि दुःसहाः 1 यतः सृष्षमजल- 

कणोद्रारिणो बाता इति मन्दमन्दत्वमेषामनियतदिग्मागगमनं च बहुवचनेन सूवितम् 1 
ता युदा कचिटविदयास्यतामिलयत आदह--पयोदो मेधः सुहृत् केकाजनकाहृादन- 

मकतया मिन्नं येषां केकापद सानिष्यान्मयूराणामानन्देन हर्षण केकाः रखब्दविशेषाः कठा 
व्यक्तमधुराः । ताश्च दुभ्सदं पयोदवृत्तान्तं सारयन्ति । स्वयं च दुः्सष्टा इति मावः । 

एवसुदी पनविभवोद्धोधितो विग्ररम्भः । परस्पराधिष्ठानत्वाद्रतेः । विभावानां साधारण्य 
मभिमान्येत एवं प्रञ्ति प्रियतमां हृदये निधाय खवृत्तमाह--काममिति ।. दृढमिति 
सातिद्ाथम् 1 करोरहृदय इति । रामक्ब्दाथेष्वनिविश्ेषावकाद्चदानाय कठोर हृदयपदम् । 
यथा प्ते इत्युक्तेऽपि “तत्तद्धित्तिः इति । अन्यथा रामपदं दशरथङलखेद्धवत्वकोशस्या- 
सञेहपात्रत्वबास्यचरितजानकीखा मादिधर्मन्तरपरिणतम्थं कथं न ध्वनयेंदिति। स एवाहं 
रामः सकल्टुःखपात्रत्वेन प्रसिद्धोऽसि । अत एव॒ सर्वसुक्तोदीपकातिशयजनितं श्चं 
सदे 1 उन्तमपुरुवैकवचममेतत् । भविष्यतीति क्रियासामान्यम् । तेन किं करिष्यतीति । 
अथ च मवनमेवास्या असंभाव्यमित्युक्तप्रकारेण हृदयनिहितां प्रियां सरणङब्दविकदप- 
परम्परया प्रयक्षीभावितां हृदयस्फोरनोन्मुखीं ससंन्नममाद--दष्ा हेति ¦ निपातसमुदायः 
सखेदातिद्यये ! अच द्रवद्रन्यसंयोगविशेषस् केपनस्यामूतै वियति कान्त्या वाधात्; अचेतने 
मेवे चिन्तव्रत्तिविदेषस्य सोदहाद॑स्य वाधाचोक्ताथेरक्षणा । केपनसौदार्दयोः सवैथान्वया- 
संभवादलन्ततिरस्छरृतत्वम् लक्ष्यातिद्यो व्यञ्ो । तयोखिरूपसंकरामावात्संसष्टिः । 
रामपंदेन च सर्वसहत्वानुपयुक्ता्थतया उक्ताथसंक्रमितवाय्येन पीडासदहस्रसंपातेऽपि 

्राणधारणादात्मनि न्यक्ारो व्यज्यते ! तत्र च घनकेकातिरस्थापित्वयीरङिर्तसुहत्पदव्यज्च- 

योर लुयाहकतवं व्यक्तम् । एवमेकेन रामपदेन दुःखभाजनत्वरक्षणया राज्यत्यागवनवासजटाव 

ल्करूधारणसीवियोगादिपात्रतया 'तदतिरयन्यक्तिः -तद्धास च. सीता.व्िनरप्रि जीविष्यामीति 

सोकाविगनिवेदाचभिव्माक्तसुखेव, विप्ररूम्म पारेपोघः ` भतं ॒रक्षुणासूलखातसप्यष्वनिरसध्वन्योः 
संकर इति सहृदयाः ॥ 



द्वितीयः परिच्छेदः । ५१ 

अत्रात्यन्तदुःखसदिष्णुख्पे रामे धर्मिणि रक्ष्ये तथैवातिशयः 
र + ॐ 4 € [अ फम् । "गङ्गायां घोषः ईद्यत्र तटे शीतलपावनत्वरूपधर्मस्यातिरयः 
फलम् | 

तदेवं रक्षणामेदाशत्वारिशन्मता बुधैः ॥ ११॥ 
रूढावष्टौ फएठे द्वात्रिरादिति चत्वारिशछक्चणाभेदाः | 

किं च- 

पदवाक्यगतत्वेन प्रयेकं ता अपि द्विधा । 

दृहाशब्दो हदाराब्दश्च कष्टवचनः । कष्ातिशययोतकलान्न पोनश्ल्यम् । यद्यन्ते तिं । 
व्यङ्गयार्थवेरिष्याभिग्रायेणोक्ते दुःखसदिष्णुरूप इत्यवगन्तव्यम् ! तयेव दुःखसहिष्णो- 
रेव । नन्वदयन्तदुःखसहिष्णुरियत्रा्न्तलं यदि क्रियाविशेषणं तदा घर्भगतत्वमेव । 
यदि पुरुषविरोषणं तथापि महापण्डित इत्यादौ मह्त्वादिरिव धर्मिणि तात्प्याभावाद् 
दुःखासहनाभावे एव पर्यवस्यतीति चेत्, “उपदिदतिः इलयादुदाहरणं वोध्यम् । 
कटोरहदयलसय सवेसहत्वस्य चोपपत्तये राम इत्युक्तम् 1 अन्यथा रामस वक्तृलाद्- 
स्मीदनेन त्ाभात्पौनरुक्तयं स्यात् । रामत्वेनोपस्थितसख तदुभयमचुपपन्नम् । अतो 

लक्षणया दुःखसदिष्ण॒त्वेन युद्यार्थं एवोपस्थाप्यते 1 एवे च कटोरहृदयलाद्ुःखस- 

दिष्ण॒लं ततः सवंसहत्वसुपपन्नम् । पुनरपि लक्षणाया द्ैविष्यमाद-पदेति । नन्व- 

१, मल्लिगधदयामटेद्यादि" इदययधिक ग-पुस्तके. २. म्योजनम्' ग. ६. घोपः इति ख-युस्तके नास्ति; 
°ध्मेगतवे गङ्गायां बोष इलयादि' ग. ४. “इति' नास्ति क-ख-पुस्तकयोः, ५. 'तटादिषु रुश्येषु शीतत्व- 
पावनतवादि" घ् शश्षीतत्वपावनत्वाद्यतिशयस्य धर्मनिष्ठत्वात्” ग. ६. छक्चणा- इत्यादिकारिका्धं ग-पुरतके 

उटितमिति प्रतिभाति.७, 'वहुतरदुगखस चखेऽ्यनुद्ि्चित्तत्वमल्यन्तद्ुःखसहिष्णुत्वम् \ तस्यैव रामस्यैवातिशय 

उत्कर्षो धीरस्वादिरूपः 1 अत्र वक्तृत्वादेव रामस्य खामे पुनरुक्तमिति ठक्षणावीजमघ्रावघेयस् । केचि-- 

नतस्य दुग्खसदिष्णो रामस्यातिशयो विग्रङम्भरूपः । न चात्र दुःखसदिष्णुतस्याप्यतिशययः प्रतीयत एव, 

तत्कथमिदं धर्मगतस्योदाहरणमिति वाच्यम् , विवक्ितविवेकेन तस्यापि ध्मैगतत्वादेव 1 तथाहि-दुःख- 

सदहिष्णुत्व दु"खद्वेप्रानावः 1 तस्यातिश्यान्तराभावात्सामान्याभावत्वमेवातिरयः, सर च नातिरिक्तः । कित्व- 
भावरूप एव तस्य रामरूपधर्मिगतसव्वादेवः इत्याहुः 1 तन्न \ अस्याथव्यज्ञनागम्यविप्रखम्मस्य र्षणामू- 

व्यज्जनागम्बत्वाभावाह्लक्षणाप्रयोजनामावाद् दु-खसदहिष्णुत्वानिशयस्य धमगतत्वेऽपि विप्ररम्भस्य धमिगत- 

त्वेनेव धर्भिंगतोदाहरणत्वाक्षतेः । 'भलयन्तदुभ्खसहिष्णुख्येः इति वदता मन्थकृता दुःखसहिष्णुत्वातिशय- 

पयेवसितस्यालन्तदुभखसहिष्णुत्वस्य रक्ष्यतावच्छेदकत्वाङ्खीकारामयोजनत्वासंभवान्निरुक्तदुःखस हिष्णुत्वस्य 

प्राणिमात्रेऽसंभवाच कस्यापि ज्रुत्रापि दु-खे सच्ात् । न च रामस्येश्चरल्वन देषरसामान्याभावसच्वेन दुभ्ख- 

द्वेषस्रामान्याभावः सिध्यतीति वाच्यम् । इश्वरस्यापि रामादिशयीरे जन्यसुखादि वत्परदुःखातुभवजन्यदुः- 

सद्वेषस्याप्यज्गीकारात्तसयैव हहादब्देन हाशब्देन च व्यञ्जञितत्वात् , अन्यथा तयोरन्थकत्वापत्ते । न च 
दुः्खद्ेषाभावो दुःखसहिष्णुत्वम्, तस्य सामान्यधमौवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वमतिश्चयः, तस्य रक्षयतावच्छे* 
दककुक्षिनिष्ि्तस्यापि प्रयोजनत्वाङ्गीकारे को दोष इति वाच्यम् । ्रयोजनेन रक्षणीयं न युज्यते" इति 
वदद्धिरारंकारिकेडक्षणाजन्यस्रोधविषयस्य प्रयोजनत्वाङ्गीकारात् \ यद्यप्यत्र छिषप्तपदस्य व्यातेलक्षण्र 
व्याप्तेरतिशयः फलमिति धभग्रतफलृलक्षणाया उदाहरणमत्रैव संभवति । तथापि गङ्खययामिति प्रसिद्धो- 
दाहरणमुपन्यस्तम् {° इति पाठभेदः कुत्रचिद्श्यते. <. ननु यद्यपि" इति पुस्तकान्तरे. 



५२ साहित्यदपणे 

चा अनन्तसोक्तार्चत्वारिदद्धेदाः । तत्र पदगतव्वे यैथा--गङ्खायां 

घोषः, । वाक्यगतत्वे ्यथा--'उपछ्ृतं वहु तत्र" इति । एवमरीतिपर- 
कारा रक्षणा ॥ 

अथ व्य्तना 

विरताखमिधाद्या ययार्थो बोधयत परः | १२॥ 
मा व्रत्तिव्येञ्ञना नाम शब्दखाथांदिकख च । 

(दाव्दवुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः इति नयेनामिधारक्षणा- 

मिधावहृक्षणायाः पैँदधमेत्वेन कथं वाक्यगतलमिति चद् यत्र वाक्ये वाक्यसमुदाये वा 
बहूुपदेषु लक्षणा तत्रेव तस्या बाक्यगतलम् उपचारात् । क्रमप्राप्तं व्यज्ञनां निरूप- 

यितुमाद--अथेति । उँत्तिव्यीपारः । सा च वक्त तात्पर्यविशेपरूपा । वक्ततात्पये च 

1. एवमिति । इयिद्युपस्ितय लक्षणाया अद्रीतिप्रकाराः संख्यायन्त--(१) रूढा 

सारोपा उपादानरुक्षणा--“अन्वः शतो धावति । (२) प्रभौजने सारोपा उपादानल- 

क्षणा--“एते कुन्ताः प्रविश्यन्तिः । (२) रूढो सारोपा रक्षणलक्षणा--+कलिङ्कः पुरुषे 
युध्यतेः । (४) प्रयोजने सारोपा रक्षणरक्षणा--भ्जायुधुतम्? । (५) रूढो साध्यवसाना 
उपादानलक्षणा--^षेतो धावति 1! (&) म्रयोजने साध्यवसाना उपादानलक्षणा-- 

*कुन्ताः प्रविशन्ति । (७) रूढौ साध्यवसाना लक्षणरक्षणा-- "कलिङ्गः साहसिकः । 
(८ ) अयोजन साध्यवसाना लक्षणलक्षणा---गङ्गायां घोषः । (९) रूढौ गोणी सारोपा 
उपादानलक्षणा--“एतानि तेरानि देमन्ते सुखानि? । (१०) प्रयोजने गौणी सारोपा 

उपादानलक्षणा--4्पते राजकुमाया गच्छन्तः ८११) रूढौ गोणी सायेपा लक्षणलक्षणा-- 
“राजा गौडन्द्रं कण्टकं सोधयतिः । (१२) प्रयोजने गोणी साचेपा रक्षणलक्षणा-- 

ष्गोरवाहीकःः । ८१३) रूढो गौणी साध्यवप्ताना उपादानलक्षणा--तेरानि देमन्ते 
खखानिः । (१४) प्रयोजने गौणी साध्यवसाना उपादानलक्षणा--^यजकुमारा 
गच्छन्तिः । (१५) रूढौ गौणी साध्यवसाना लक्षणरक्षणा--राजा कण्टकं शोधयति” 1 
(१६) प्रयोजने गौणी साध्यवसाना रक्षणलक्षणा--'्गोज॑स्पतिः । इदा्टविधा प्रयोजनल- 
क्षणा व्यज्जयस्य गूढागूटत्वेन षोडङबिधा भवति । सा च भरभिधर्मेगतभेदेन प्रयेकं 
द्विधा भूत्वा दयाविशद्धिवा जायते । एषा चाष्टमी रूडिलक्षणाभिः सदह चत्वारिशत्पकास 
भवति 1 ततः पदवाक्यगतत्वेनाशीतिप्रकारेति ॥ 

2. व्यज्ञनेति 1 ममुख्याथनाधम्रहनिरपेक्षगोधजनको मुख्यार्थसंबद्धासंबदसाधारणः 
भरसिद्धाप्रसिद्धाथबिषयको वक्रादिवेलिष्टयन्ञानमरतिमायुहद्ः संस्कैरविज्षेपो व्यनेति 

१. ^ताः-~ इत्यादि “मेदाः इवयन्तं ग-पुस्लके नास्ति. २. "चतार्ङिद्धेदाः इति ख-घ-पुस्त- 
कयो्नास्ति, २. चयथा ग-पुस्तकरे नास्ति. ४. ग-पुस्तके व्यथाः इति न।स्ति, तदम “सवामस्ि 
वच्मि विदुषां->> इ्यादि इत्युदाहरणं वर्तते. ५. “इति सवैमवदातम्" इति ग-पुस्तकेऽयिकः पाठः. 
इ. (अपि पदधर्मत्वमेवेति कथं वाक्यगतत्व तस्याः" इति पुस्तकान्तरे, ७. ध्वृत्तिः- इल्यारभ्य 
८--स्वार्थ बोधयतिः इलयन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. 



द्वितीयः परिच्छेदः | ५५३ 

तात्पयास्यासु तिषखषु वृत्तिषु खं खम्थ वोधयिखोपक्नीणाघ्च यया- 
न्योऽथ बोध्यते सा शब्दस्यार्थसय वछृतिप्रव्ययादेश्च रक्तिर्वयञ्चनध्व्- 
ननगमनमत्यायनादिन्यपदेशाविषया व्यञ्जना नाम | 

तत्र- 

अभिधालक्षणामूखा शब्दख व्यञ्जना द्विधा ॥ १३॥ 
अंमिधामूामाह- 

अनेकाथ ज्ञब्दख संयोगायैर्नियविते । 
एकत्रार्थेऽन्यधीहेतुव्येञ्जना सामिधाश्रया ॥ १४ ॥ 

ज[दिशब्दाद्िपयोगादयः | 

एतत्पदं वाक्यं वा इममथं बोधयतु" इति वक्तरिच्छाविरोषः । शज्या व्यञ्जनायाः 
पदधर्मलम् । आग्यास्ु वाक्यधर्मलम् । एतत्पदं वाक्यं वैतद््थबोधाभिप्रायकमिति 
ज्ञानविषय एव सा खां बोधयति । तिखूषु इत्तिष्वन्यो सुख्यलक्ष्यतात्पयौर्थभित्नः । 
अथादिकस्येलयादिपद्ं विष्रमोति--प्रक्रतीति । आदिपदादुपसगदियहणम् । निय- 
न्ते नियम्यग्रतिपादिते अन्यस्याथान्तरस्य बीहेतुर्वोधोपायः । यत्र तु प्रकरणादि- 
81 ~ "~~----~---~-----~-~-- --~ 

मक्ृषाक्ाराः । एत्त्तिप्रतिपाचोऽर्था व्यज्य: । स च वाच्याथं इव न नियतः; किंतु वक्त- 

्रकरणादिवक्चादनियतः 1! तथाहि--"गतोऽस्तमकैःः इति वाक्ये राज्ञः सेनापरीन्प्रति 

साच्रूणां -दठेनामेच्छवसर इति, दूतीनामभिसारिकाः प्रति अभिसरणसुपक्रम्यत्तामिति, 

सख्या वासकसच्नां प्रातः परप्तप्रायस्ते प्रेयानिति, कर्मकरस्य सहकमं कुर्वतः ग्रति कर्मैकर- 

णा्निव्तामहे इति, यृत्यस धाभिकरं प्रति साध्यो विभिर्पक्रम्यतामिति, आप्तखय कारथेव- 

सोन बहिगेच्छतः प्रति दूरंमागा इति, गृहिणो गोपाल्कं अति धेनवो गृहं ्रवेदयन्ता- 
मिति, दिवस्ेऽतिसंतप्तस बन्धून्प्रति संतापोऽधुना न भवतीति, अआप्णिकानां अलयान्परति 

विक्रेयवस्तूनि संहियन्तामिति, नायिकागमनप्रस्तावे प्रोषितमवकायास्तत्कथकं प्रति नागतोऽच 

म्रेयानिति, एकस्येव वा ॒वक्तु्व्न्प्रति तद्मकरणवद्यादेवमादिरनवधिव्यज्जयोऽथैः परकाशते । 

वाच्यस्तु सववौन्भ्रल्विदिष्ट एव ॥ 
1. म्रकरतीति ।- परकृतिनांम अर्थीववोधहेतुः प्रल्ययविधानावयिमूतः खब्दविरेषः । 

सवैषामेव प्रययानां क्रति निमित्तीङयेवोत्पत्तिविधानात् । भष्येऽप्युक्तम्--^तावेवं 
सुिडौ यौ ततः परौ सेव म्रङरतिराचा इति ! (ततः) विधानावधेः ( यौ परौ तवेव 
स्िडौ ) या च तयो; (भचा) विधानावभिभूता (सैव प्रकृतिः) इति तदथः । प्रल- 
यस्तु म्रहृतिमवधीक्त्य विधीयमानः खाथबोधकः रब्दविद्ेषः । अत॒ एवाह भमगवान्भ- 

वैदरिः-- यः चन्दः खेतरस्याथं खाथैस्यान्वयगोधने । यदयक्षस्तयोः पूवा प्रकृतिः प्रत्ययः 

परः ॥ इति ॥ 
[1 

१, वतः" घ, २. तत्र घ-पुस्तके नास्ति, ६, तत्रः इयधिकं घ-पुस्तके, 8, 'आदिद्ब्दा 

द्िभयोगादयः" इति क-ख-ग-पुस्तकेषु नास्ति. 
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उक्तं हि- 

°संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता | 

अथः प्रकरणं लिङ्गं राब्दस्यान्यस संनिधिः ॥ 

नियमो नासि तत्र यावद्र्थबोधे वक्त॒तात्पर्यं तावन्त एवाथ वाच्याः! यथा--व्यथां 
दयेषामपि मेदिनीश्रताम्ः इति । अत्र राजपर्थ॑तयोरन्यतरस्य व्यज्गयत्वे द्धयेषां इदय- 
नन्वितं खात् ! असिधाश्रया अभिधामूला । आकरणिकम्थं बोधयिलाभिधायां वि- 
रतायामप्राकरणिक्बोधे व्यज्ञना असिधान्तरमपेक्षत इद्ययभिधामूलसस्याः । नन्व 
भिधान्तरख संयोगादिना प्रतिरुद्धत्वेन कथं व्यज्ञनाजन्यबोधे सहकारिलमिति चेत् , 
न । अभिधायाः खातन््येणार्थान्तरोपस्थापने संयोगादेः प्रतिवन्धकत्वकत्पनात् । 
नन्वभियेवाथीन्तरसुपस्थाप्यतां करं व्यज्ञनया संयोगादेः प्रतिबन्धकलसख च कल्पने- 
मेति चेत्, न । अप्राकरणिकद्धितीयार्थवो धाच्निष्कम्पग्रह्च्यभावेन तसाखाद विरोष- 
जनकत्वेन च तन्न वैजालयस्यावश्यं वाच्यत्वेन तस्य च कारणविशेषाधीनसिद्धिकत्वेन 
व्यज्ञनासिद्धेरभिधया द्वितीयार्थस्य प्रथममुपस्थाने संयोगादेः ्रतिबन्धकलकत्पनसा- 
वद्यकलाच । विभ्रयोगस्यागः । साहचयं सहकारिखेन कायकारिम् । विरोधिता 
वैरम् । एतचतुषटयं समभिव्याहृतपदा्थान्तरेण सहेति बोध्यम् । अर्थः प्रयोजनम् । 

1. उच्छमिति । व्वाक्यपदीये हरिणाः इति देषः । संयोगो नाम नाना्थ्ञब्दरक्या- 

न्तरब्रत्तितया अभसिद्धतरे सति तच्छक्यदृत्तितया प्रसिद्धः संबन्धः । -त्रयोनौ विशेषः 1 

एक्रसिन्कायै परस्परापेक्षित्वं साहचर्यम् बिरोपिता प्रसिद्धं वैश्म्; सहानवखानं च । 
सरथः प्रयोजनम्, चतु्याधमिधेयम् । प्रकरणं वक्तभोतबुद्धिख्यता । लिङ्गं नानाथेपदञ- 
यान्तरावृत्तिरेकरवयगतः साक्षाच्छब्दवेधो धर्मः । चनब्दस्यान्यसय संनिधिनौनाथेपदेकाथ- 

मानं संसम्धथौन्तरवाचकपदसमभिहारः । सामथ्यं कारणता । अचिती योग्यता । 

देयो नगरादि । काले दिवसादिः । व्यक्तिः पुंनपुंसकच्लीलिङ्गानि । सर उदात्तादिः । 

एते संयोगादयः शब्दा्थस्यानवच्छेदे तात्पथेसंदेहे तदपाकरणद्वरेण विोषस््रतिहेतवः । 

निभयंदेतव इयर्थः । उपखितानामनेकेषमिकतरमातारथैतात्प्यनिणेयद्वारया तन्मात्राथविषय- 

कान्वयमोधजनका इति मावः । अच्र सामथ्यैमेवैकं सख्यं निणौयकं संयोगादयस्तद्वयज- 

कप्रपञ्चः । तैः सामर्थ्य॑सैवाभिव्यक्तेःः इत्यपरे । "सशङ्क इत्यत्र शाङ्कचक्रयोः संयोगो भग- 

वन्माचनिष्ठतया भरसिद्धो मगवति हरिशब्दस्याभिधाया नियमेनावसथापकः । “अश्ङ्ख- इत्यत्र 

तयोरेव विष्षः । °भीमाज्जनो" इतयत्राजुने भीमसादयचर्यमजनकशञब्दस्य पार्थऽभिधानिया- 

मकम् । "कणीञ्जुनो इल्त्र वध्यघातकमावादजैनशब्दस्य पाथं । सहानवस्ानरक्षण- 

विरोधे त॒ "छायातपौ इत्युदादयायेम् । अथौदिव्यक्तयन्तानासुदाहरणानि टीकायां सम्य 

र््यास्यातानि । खरख नियामकत्वे तु “इन्दरशडर्वैसखः इत्युदाहार्यम् । अत्र इन्द्रः शः 

रातयिता हिंसको यसेति बहुनीदौ “बहुनीदौ भक्ृलया पूर्वपदम् इत्यनेन पूर्व पदप्ङृति- 

स्वरे "अनुदात्तं पदमेकवजैम्, इलयनेन शेषनिधाते आचुदात्तत्वम् । तेन चेन्द्रस्य 
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द्वितीयः परिच्छेदः । ५८ 

सामथ्यैमोचिती देशः कालो व्यक्तिः खराद्यः । 
रन्दाथस्यानवच्छेदे विदोषस्प्रतिहेतवः ॥' इति । 

“सशङ्खचक्रो हरिः ईति शङ्खचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभि- 
धत्ते । अशङ्कखचक्रो हरिः" इति तद्वियोगेन तमेव । (भीमार्जुनौ इति 
अजनः पार्थः । कगोजुनो' इति कणैः सूतपुत्रः । प्या बन्देः इति 
साणुः शिवः । सवै जानाति देवः, इति देवो भवान् । "कुपितो 

लिङ्गं चिहम् । संभवद्विशेषणमिति यावत् । अन्य तुल्यविमक्िकसख सामर्थ्य नि- 
दिष्टजननरक्तिः ) ओचिती प्रकृतोपयोगिखम् । तच्च यदुपस्थितो श्रोतुर्जिक्ञासा 
निवर्तते तत्त्वम् । केचित्तु--"अरथद्रयेऽन्वयसंभवेऽप्येकाथं एव तात्पर्यमोचितीः 
इद्याहुः । तन्न । तात्पथैविरोषस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पने सर्वत्रैव तत्संभवे संयोगादेः 
प्रतिबन्धकत्वकत्पनानौचिलयात्, एतद्राहकस प्रकृतोपयोगि प्रथमोपस्थितत्वेन 
तसेव प्रतिबन्धकलकल्पनोचिदयाच । ननु भवन्मतेऽपि ओचिद्या एव सर्वत्र निया- 
मकत्वमस्तु किमन्येषां तत्कत्पनेनेति चेत् , न । नियच्रकान्तरासंनिधान एव तस्या 
नियश्नकलकत्पनात्। देश्चः समभिव्याहृतप्रदेशः \ कारुः समसिन्याहूतदिनराञ्यादिः \ 
व्यक्तिः शब्दस पुंस्वादि लिद्धम् । खर उदात्तादिः । अनवच्छेदे अनेकत्वेन प्रतिप- 
त्यनियमे विशेषसेकतरस्य स्थतौ पदार्थोपस्थितिरूपायां हेतव इयर्थः ¦ एतच मीमा- 
सकनये । नेयायिकनये तु-- सर्वेषामेव पदाथांनायुपस्ितिनियनच्रणवशदेकसखेवार्थसख 
दाब्दोऽतरवं इति । एकैव संयोगादीनां द्ि्ाणां संभवे यथास्फ्तिं नियच्रकलं 
बोध्यम् । क्रमेण संयोगादीनां नियन्रणसुदादरति-सश्ाङ्कति । तद्वियोगेन 
शङ्कचक्रविरहेण तमेव विष्णुमेवाभिघत्त इति पूर्वेणान्वयः । शङ्कचक्रवति विष्णौ त- 
विरहः काठविरेषे संभवति । पार्थौ धनंजयः । स्थाणुभिति । अत्र “भवच्छिदे 
इति चरमां वोध्यः \ अन्यथा भवच्छेद्रूपसय प्रयोजनस्याुपस्थितौ तख निया. 
मकतवं न खात् । भवान् इलयनेन ्रकरान्तराजरूपार्थं एव दितः, न तु युष्मच्चेन । 

(तत्र शक्तिः” इत्यपरे । कुपित इति । मकरष्वजपदं कर्मेधारयबहूत्रीहिम्यामने- 
कार्थकम् ! कोपस्य मकराकारष्वजेऽसंभवात्कामस्येव बोधकम् । केचित्तु--मकरष्व- 
जपदं कामसमुद्रानेकार्थकम् । कोपस्तु कामयेव चिहम् । समुद्राधिष्ठातुः कोपरसंमवे- 
1 

दातनकरतवं बोध्यते । इन्द्रस्य चादरुरिति षष्ठीतत्पुरुषे “समासस्य इति स॒त्रेणान्तोदात्त- 

सवम् । तेन चेन्द्रख च्चातनकमैतयावगमः । इन्दरशञ्चुत्वस्य विधेयत्वान्न संबोधनविभक्तिः । 

एवं “सथूपूषतीमीभनिवारुणीमनडाहीमारमेतः इत्यत्रापि तत्पुरुषबहु्रीद्यथेनिणेय इति 

परस्पद्यादौ स्पष्टम् । भदिना सत्वषत्वनत्वणत्वादियदः । “सिक्तम्” इयादौ पृजार्थः घुः 

कमप्रवचनीयः । 'सुषिक्तम् › इतयत्नोपसर्गोऽन्याथैः । श्रनायकेः प्रगततनायकदेशबोधः । 

4प्रणायकेः प्रणयनक्रियाकर्ता 1 णत्वात् । इति मशूषादौ स्पष्टम् ५ 

१, (इत्यत्र ख. २. शा्क-- इत्यादि हरिः" इत्यन्त ग-पुस्तके नास्ति, 
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मकरध्वजः, इति भकरथ्वजः कामः द्देवः पुरारिः इति पुरारिः 
शिवः (मधुना मत्तः पिकः इति मधुर्वसन्तः । "पातु वोः दयितामु- 
खम्? इति सुखं सांमुख्यम् । “विभाति गगने चन्द्रः इति चन्द्रः 

दारी । "निशि चित्रभानुः" इति चित्रमानुवंहिः । भाति रथाङ्गम्, 
नपुंसकव्यत्तया रथाङ्गं चक्रम् । खरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिङच 
काव्य ईति तस्य विषयो नोदाहृतः । 

ईदं च केऽप्यसहमाना जाइुः- खरोऽपि रक्वादिरूपः काव्ये 
विरोषपतीतिङदेव } उदात्तादिरूपोऽपि सनेः पाटोक्तदिशा श्ङ्गारादि- 
रसविशोषप्रतीतिङ्ृदेवः इति । एतद्विषये उदाहरणसुचितमेव इति । 

ऽपि विरहिविषयः कोपोऽत्र बोध्यः" इद्याहुः । तत्न । संप्राप्तं मकरध्वजेन मथन 
इत्यादिप्रयोगवसखान्मकररध्वजपदस्य समुद्रे शक्तिकत्पनेऽपि तदधिषरात्रदेवताबोधस्तु 
लक्षणेवेति तत्र कोपसंमदस्याकिंचित्करत्वात्कोपविशेषप्रतिसंधानस मकरभ्वजपदार्थ- 
विश्ेष्रतिसंधानाधीनतया तख प्रथममुपश्थितौ नियच्रकलायोगाच । देवः पुरा- 
रिरिति । "पुरं देहेऽपि द्द्यतेः इति दारावटीदशेनात्पुरश्ब्दस्य देदवाचकत्वम् । 
^पुरस्यारिः* इति व्युत्पत्या पुरारिपदं योगादिवाचकमपीलयनेकार्थकं तुल्यविमक्ति- 
कसय देवपदस्य सांनिष्यादैवपद्ं शिवमाच्रबोधकम्' इत्याहुः । तन्न । धुरारिः शिवः" 
इति मन्थवियोधाद् राजादेव्यौवर्वकत्वेन सुरमात्रबोधकमिद्यस्येव वक्तु युक्तवाचं देव- 
प्रदस्य रिवत्वेन शत्त्यभावात्सामान्यशब्द विरोषपरलाज्गीकारेऽपि पौनसुक्त्यापातात्। 
मधुपद्ं दैलविशेषायनेकार्थकम् । कोकिर्मादने वसन्तसैव सामभ्यैम्। पातु व इति। 
मुखपदमाननाद्नेकार्थकम् 1 प्रापणे सायुख्यसयैवौचिती 1 “तु वः इति कचित्याटः। 
पिधौसरतम्रातिकूस्यजनितखेदं मौय रति सख्या उक्तिरियम् । प्रियाया युखं सायु- 
ख्ये सुरतावुकूख्लं बो युष्मान्पातु । ब्रातिङल्यजनितखेदाद्रक्षत्वियशः । अत्र सांमु- 
ह्यस्व प्रक्रतोपयोगिम् , नलाननादेः । चन्द्रपदं कपूरायनेका्थकम् । चि्रभानुपदं 
वदिसू्ययनेकार्थकम् । रथाङ्गमिति । चक्रवाकपरत्वे पुंस्लं स्पात् । वेद् इति । 
इन्द्रशत्रुरिखादौ बहुनी हितस्पुरुषयोः खरभेदो वेद एव विषेषभ्रतीतिक्त् 1 न ठु 
काव्यादाविदर्थः । मुनेः पाटठोक्तदिशेति । रतेन सुनिना शक्ञारादौ खरविरेष 
उक्तस्तदनुसारेणेदय्थेः । यथा--“हाखशङ्गारयोः खरितोदात्तम् , व्रीररोदराद्धतेषूदा- 
तखरितम् , करुणबीभत्सभयानकेष्वनुदात्तखरितमुत्पादयेत्ः इति + उच्च उदात्तः । 
नीचोऽ्नुदात्तः 1 समाहृतः सरितः । स च मध्यम एव । आदौ खरितः पश्वाहुदात्तः 

9. "पुरारातिः" ग, २. श्त्वाःक. ३. “भातिः क. ४. भिन्नो मात्तीति सूर्य" ग. ५. त्थः क. 
६. “इति- इत्यादिफकिका ग-पुस्तके नास्ति. ७. शविषये नोदाहृतम् ख. <. इह `क. ९. धपा 

य्युणोक्तिदिश्ा" क. १०. सांभरतमयमैव पाठः सर्व्रोपटभ्यते. ११. श्रियायाः इनि पुस्तकान्तरे. 

१२. नायकं* इति नास्ति कुत्रचित्. 
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तन्न । तथाहि-खराः काक्रादयः उदात्तादयो वा व्यङ्गयरूपमेव 
विरोषं प्रत्याययन्ति, न खट प्रकरृतोक्तमनेकार्थशब्दसेकरार्भनियच्रण- 
रूपं विदोषम् । किं च । यदि यत्र कचिदनेकार्थरब्दानां प्रकरणादि- 
नियमाभावादनियन्नितयोरप्यर्थयोरनुरूपखरवदोनैकत्र नियमनं वाच्यं 
तदा तथाविधखले शछेषानङ्गीकारपरसङ्गः । न च तथा । जत एवाहुः 
षनिरूपणप्रसवे--“काव्यमार्गे खरो न गण्यते इति च नयः। 
इत्यलमुपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण । आदिशब्दात् 
“एैतावन्मात्रसनी- इत्यादौ हस्तादिचेष्टादिभिः सनादीनां कमलको- 
रकाचाकारतम् । 

एवमेकसिन्र्थेऽभिधया नियन्निते या शनब्दार्थसान्यार्थवद्धिदेतुः 
राक्तिः साभिधामृल व्यज्ञना | 

खरितोदात्तः । एवमन्यत्रापि । न च तथेति ! खरभेदसत््वेऽपि महाकविभिः शे 

1. एतावदिति । एषा प्राकरतगाथा, अत्र तु तच्छायां एवोपन्यस्तः । तथाहि- 

‹एददमेत्तत्थणिआ णदहमेत्तेहि “ अच्छिवित्ता । एदहमेत्तावत्था णददमेत्तेहि ̂  दिअषएहि ॥ 

एतावन्माव्रस्तनिका एतावन्मा्ाम्यामक्षिपन्रभ्याम्। एतावन्मा्रावस्ा एतावन्मात्रेदिवसेः। 

इति संसृतम् । सोन्दयातिशयक्ाछिन्या नयनगोचरमगताया युणश्रवणमात्रजनितानुरागेण 

नायकेनावंस्यायीं एृष्टायां दूत्या इयसुक्तिः । ‹चिरप्रवासिनि नायके नायकावस्ां बोध- 
न्त्याः कस्याश्चिदुक्तिरियम्ः इत्यन्ये । एतावत्परिमाणं ययोस्तो एतावन्मात्र अआमल- 

कादिपरिमाणो स्तनौ यस्याः सा । एतावत्परिमाणं ययोस्ते एतावन्मात्रे विवक्षितकमल- 
दलादिपरिमाणे, ताभ्याम् अक्षिपन्राभ्यां लोचनदलाभ्याम् , उपरक्षितिलय्थैः 1 उपलक्षणे 
तृतीया । एतावद् विवक्षितं परिमाणं उच्त्वादि यस्याः सा, तथाभूतावखा स्वरूपं यसाः 

सा । एतावद् बुद्धिं परिमाणं संख्या येषां तथाविधे्दिवेरंक्षणया संवस्सरेरुपरक्षिता । 
परिच्छिन्नेति यावत् । वषैकथनय्यैव प्रायद्यो रोकन्यवहारसिद्धत्वात् । अत्र सुकुलाकार- 
हस्ताभिनयेन सनपरिमाणविरोषे, पद्मदलाकरतिना तेन नेत्रपरिमाणविरषे, उता पुर्टि- 

मदशैकेन तद्विशेषे, अङ्कव्यङ्कधारणादिरूपेण च दिवससंख्याविरोषे बुद्धिखमात्रपदशक्तया 
एतावच्छन्दा नियमितश्चक्तय इति ॥ 

2. एवमिल्यादि । अत्रेदमनधेयम्--यतोभयोर थयोस्तात्प्य स शेषः; यच त्वेकसिन्नथं 
तात्पयेम् 3 सामयीमहिस्ना तु द्वितीयाथैमरतीतिः सा ग्यज्ञनेति । अत एव रसगङ्गाधरेऽप्यु- 

्तम्--^षे दयोरथयोर्वाच्यत्वम् , एककारत्वं च । इह त्वेकस्य वाच्यत्वम्, अपरख 
व्यञ्त्वम् ; भिन्नकाल्त्वं चः इति । अआनन्दवषैनाचायोँऽप्याद--शयत्र राब्द्क्तया 

साक्षादलकायो बवच्यः सन्प्रतिमासते स सर्वः छषविषयः । यत्र तु रब्ददयक्तया सामथ्या- 

कषिप्तं वाच्यव्यतिरिक्तं व्यज्गयमेवारुकारान्तरं प्रकाश्यते स ध्वनेविंषयः° इति ॥ 

१. “काथनियन्रण--' क-ख, २. (मान्यानां इति ग-पुस्तके नास्ति, 
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यथा मम तातपादानां महापात्रचतुदेखभाषाविलखसिनीयुजंगम- 
हाकवीश्वरश्रीचन्द्ररेखरसांधिविग्रहिकाणाम्-- 

दुगोरुङ्धितविग्रहय मनसिजं संमीलयस्तेजसा 
प्रोयद्राजकरो गृहीतगरिमा विष्व्वतो भोगिभिः | 

नक्त्रेरङेतेक्षणो गिरिगुरो गाढं रचि धारय- 
न्गामाक्रम्य विमूतिभूषिततनू राजस्युमावहमः । 

अत्र॒ भ्रकरणेनाभिधेये उमावछमशब्दस्योमानौममहादेवीवहमभा- 
युदेवन्रपतिषूपेऽथे नियच्चिते व्यज्ञनयेव गोरीवहमरूपोऽर्थो बोध्यते । 
एवमन्यत् । 

खक्षणामूखामाह-- 
रक्षणोपाखते यख छते तत्त प्रयोजनम् । 
यया म्र॑लयाय्यते सा खाब्यज्ञना रक्षणाश्रया ॥ १५ ॥ 

षाङ्गीकारात् \ शेषानङ्गीकारो न कर्तव्य इलयर्थः । दुर्गेति । दुः परिखादिभिरल- 
द्वितः प्रतिरोद्धुमपारितो विग्रहः संभ्रामो यख सः । दुर्गं भित्त्वापि रिपुभिः सह रवि- 
अहः क्रियत इति भावः । यद्ध दुगेरल्वितोऽव्यवहितो विग्रहो यस्य । दुगव्यवधार्न 
विनैव युध्यत इयर्थः 1 मनसिजं कामं तेजसा कान्या संमीख्यन् पराभवन् । 
म्रोयत् अक्र्टाभ्युदययुक्त राजकं राजसमूहं खाति वद्यतया गृहाति सख तथा 1 गरदीत- 
गरिमा प्राप्चगोरवः । भोगिभिरुपभोगयुक्तेः पुर्षैर्विष्वक् सर्वतो वृतो व्याप्तः । क्षत्र 
दो क्षन्नियश्रष्टे छृतेक्षणो दत्तदिनं भवतीति । तत्रापि वुच्छ्चुद्धिरिति भावः। गिरि 
हिमाख्यो गुरुः श्श्यरो यख स रिवः, तञ्च रचिमभिराषं धारयन् 1 यद्भा युरौ 
गभीराथायां गिरि चाचि गाढामुक्छष्टां रुचि मरकाय धारयन् कुर्वैन् । गां धरथ्वीमा- 
कम्य परक्रमेण खीकरय विभूलयया धनसंपदा भूषिता तसुयंस्य स उमावद्टमो राज- 

विरोषो राजति 1 अयमर्थः प्रथममभिधयेव प्रतिपाद्यते । पश्वादसय वाक्यस्ानेका्थ- 
परदधरितलन्ञानाजनायमानं वक्ृतात्प्यज्ञानमभिधान्तरमहसहक्ृतमेवमथं बोधयति । 
दुर्गया पावला टद्वितोऽधेत्वेन कान्तो विरहः शरीरं यख सः 1 मनसिजं कामं ते- 
जसा तृतीयनयनोत्थज्योतिषा संमीर्यन्नारायन् । म्रोयन्ती राजकला चन्द्रखण्डं यख 
सः । गृहीतगरिमा प्राप्तशरीरभौरवः । भोगिभिः सपः नक्षत्रैशेन चन्द्रेण कृतमी- 
क्षणं येन सः गिरिगुरौ हिमासख्ये गा बषभमाक्रम्य आरुह्य विभूला भसना भूषित- 
देहः उमावहभः सिवः । परकरणेनेति । “नियन्नितेः इदयम्रेणान्वेति । अभिधेये- 
भिधया अतिपाये । (अभिधयाः इति पाटे प्रकरणेन सहाभिधया नियन्निते 
इयर्थः । छक्चषणामू कामिति । “्यज्नामू इनेन प्रकरणलभ्येनान्वेति । लक्षणा 

9. ग-यस्तके “ममः मस्तके "ममः इत्यादि नास्ति. क-ख-यस्तकयोसतु "विखासिनीमुजगः इति नास्ति, २. "क- 'विरासिनीभुजंगः इति नार्ति, >. "क 

लक्षणः क. ३, ~ नान्नी महादेवी तद्वह्मः घ. ४, भ्रख्याप्यते" ख. 
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शज्ञायां घोषः इत्यादौ जकमयाचर्थैवोधनादमिधायैं तराय- 
थवोधनाच लक्षणायां विरतायां यया शीतत्वपावनत्वा्यतिरयादिरबोध्यते 
सा लक्षणामूला व्यञ्लना । 

एवं शादी व्यञ्चनासुक्त्वाथीमाह- 
क (५ क 

वक्बोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः । 
प्रलावदेशकालानां काकोधेष्टादिकख च ॥ १६ ॥ 
वेरिष्वादन्यमथं या बोधयेत्साथसंमवा | 

व्यञ्चनेति संवध्यते । 

तत्र वक्तवाव्यप्रस्ावदे्चकाख्वेरिष्टये यथा मम-- 
"कालो मघुः कुपित एष च पुष्पधन्वा 

धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीरः । 
केटीवनीयमपि वञ्रकुज्ञमञ्- 

€ 

देर् पतिः कथय फं करणीयर्भद्य ॥ 
नी 

(म (न 
११ 

उत्रेतं ददो प्रति शीघ्रं प्रच्छन्रकासुकस्त्रया प्रेष्यतामिति सखी 
प्रति कयाचिश्चल्यतेः | 

भयोजनवती उपासते शब्दशक्तित्वेनाङ्कीक्रियते यस्य कते यस्य वोधनिमित्तम् । 
अभिधायासिति विरतायामिलमणान्वयः। चकारात्तात्पयौर्थबोधनात् । तात्प्यीख्यायां 
चत्त चेति रुभ्यते \ वक्रिति ! वक्रादिचेष्टपयेन्तानां वैशिष्यष्धिलक्षण्यज्ञानाजा- 
यमाना या शक्तिरन्यमर्थं बोधयति सा अर्थसंबन्धा व्यज्ञनेर्थः । विवक्षितार्थं यः प्रति- 
पदयते स बोद्धव्यः । प्रस्तावः प्रकरणम् । काकुः खरविकारः, तदा वैरक्षण्यं वक्तृिर- 
श्राङनम् । वाच्येति रक्ष्यव्यज्गयोपलक्षणम् । वज्ुखोऽशोकस्तख ऊकुज्ञन तन्मूरस्थल्ता- 
दिग्हेण मज्ञ्मनोज्ञः । व्यज्ञयार्थमाह--अञेति। वक्त्याः कासुकलम्, वाक्यस्योदीपन- 
विभावसमूहकामोद्रेकजनकतत्काख्पलयरभकतेन्यानिश्वयविषयलम् , प्रसावखय सुर- 
तविषयलम् , कारदेशयोः कामेोद्रेकजनकलम् । वेरिध्येऽप्येतदेवोदाहरणम् । वाच्य 
पल्यसंनिधिकामोदेकफालीनकर्वव्यप्रश्चख खरहसयवेदिवयस्यासमाधानीयलं वैशि्म्। 

१. विरतायां" इत्यधिकं ग-व-पुस्तकयोः. २. आर्थी व्यज्ञनां' घ, ३. “या वैरि्टयादन्यमथे' ख. 

8, अतरग. ५. एतं क-पुस्तके नास्ति. ६. श्चोलतेः क_-ख-ग. ७. ग-पुस्तके भमिन्न- 

कण्टष्वनिः-› इत्यारभ्य “-पद्यनिमीरनादिवेष्टया कयाचिदथोदयतेः इलयन्तोऽभिममन्थ इंहेव दस्यते ५ 

तथा पवैविध्यादियमर्थानां-- इत्यादिः "उअ गिचरलेव्यादि" इलन्तोऽभिभभन्भस्थः पाठो न द्यते, 
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बोद्धव्यवेरिष्ये यथा-- 
[ल ४४१ रोष (८ ० ^~. 
निःरोषच्युतचन्दनं सनतटं निगष्टरागोऽधरो 

नेत्रे दूरमनञ्ञने पुरुकिता तन्वी तवेयं तनुः | 
0 ७ छ 

निःडरदेति । नायकमानेतुं प्रेषितां तदुपभोगेन छप्तचन्दनादीन्ललाननव्याजेन गो- 
ल 

1. निःरोषेति । एतद्वयाख्या नातिरुचिरेति पुनव्याँख्यायते--नायकानयनाय भ्रषितां 

तं संमुज्यागतां दूती प्रति खानकार्यप्रका्नसुखेन संसोगं प्रकाञ्यन्या विदग्धोत्तमना- 

यिकाया उक्तिरियम् ॥ अयि मिथ्यावादिनि, मया गत्वा बहुधा प्रसादितोऽपि नायात इति 

मिथ्यामाषणज्चीले, बान्धव्जनसख्य मद्रूप अज्ञातः सा्थसापनतत्परतया अनाकक्तोऽग- 

णितः पीडाया वियोगानरसंभूताया आगम आगमनं यया तथाभूते । हे दूति, नतु 
सखि । परतारणकर्वृतवादूदीपदेन मिथ्यामाषणङीलत्वयोग्यता व्यज्यते । तवम् इतो मत्स- 
कायाद् वापी जातुं लानां गतासि तस्य बहुधा कतापराधस्य अत एवाधमस्य परवेद- 

नानभिज्ञतया दुःखप्रयोजककमैरीलस्य अन्तिकं समीपं न पुनरिति “गतासि? इत्यनुष- 

ज्यते । पुनरेवाथ । नैव गतासीलयथैः । उक्ताथ साधकमाह--निःशेषेल्यादि । तवेल्यस् 

स्तनतगदिभिः सर्वैरन्वयः । यतस्तव स्तनयोस्तटं प्रान्तसमदेलो निः्दोष यथा स्यात्तथा 

च्युतं स्खलितं चन्दनं यसखरात्तथाभूतम् । न तूरःस्थल्म्; नापि संघ्यादिरूपनिञ्नोन्नतभा- 

मोऽपि । वापीगतबहल्युवजनत्रपापारवद्यादंसद्ययं ल्रायस्वक्िकीक्ृतमुजरूतायुगङेग 

तव्येवोच्रततया सुदु्युहः परामश्ौत् । अत एव॒ च्युतमिल्युक्तम्, ल तुं च्यारि 

ह्ालितं वेति । युबजनसंमदेन तत्राप्यनवकाशात् । व्यज्ञयपक्षे तु--तट एव म्दनाधिक्या- 

त्ंव्यादौ नायककरपरामरयोगाच् तस्मेव तथाभूतमिति व्यक्तमेव । एवमधरोऽधरोषटठो 

निःद्ेषं यथा स्यात्तथा ग्ट न व्वीषन्गृष्टः रागः ताम्बूलरक्तिमा यस्य तथामूतः । उत्ता 

नलेन बहट्जरसंबन्धात् । न तृत्तयोष्ठः । न्युव्जतया तत्संवन्धमान्वात् । व्यज्पक्षे व॒- 

अधसेष्ट एव कामाच्चे चुम्बनविधेः उत्तरोषटे चुम्बननिषेधाच तत्रैव तत्कृतं तथात्वम् । 

किंच, नेत्रे रोचने दूरं आान्तभागे एव अनन्ने अज्ञनरहिते । लानकाङे नयनयोञद्र- 

णान्मध्ये जलसंबन्धाभावात् । व्यज्जयपक्षे त--म्ान्त एव ॒चुम्बनविेमेध्ये तज्निषेधाच 

नुत्रैवा्जनत्वम् । तथा इयं दृश्यमाना तव तनुः शरीरं तन्वी कदा । खानजन्यश्चीत- 

वद्यात् । अतत एव पुरुकिता पुक्का योमोद्धमाः संजाता यस्यास्तथाभूता । व्यज्ञयपक्ष 

त॒---कादर्यं॒॑खरतथमात्, पुल्कनश्च तत्राजुभूताद्धतरससरणाव् । एवं विद्ग्धाया गूढः 

तातपथैवाचोयुक्त्या साधारणेषवत्तेु वाक्याथैष्ववगतेषु॒विदर्धोत्तमनायिकात्वदुःदीरुत्वादि 
रूपवक्तबोद्ध्यतैसिष्टयवलादधमपदाथो दुःखमरयोजकक्ैीकलवरूपः ^ साधारणो वाच्य- 
तादशायां ताद्श्चकमौन्तर शीकत्वरूपेणावस्िततो व्यञ्जनया दूतीसं मोगरूपताट्शक्मशी- 

टत्वाकारेण पयैवसति । अत एव॒ इटिति व्यज्यवोधक्षत्वादधमपदस्य अराधान्यम् । वक्त 

बोद्धव्ययैि्यवछेन विरेषाकारेण पयवसाने विम्बाभावात् । चन्दनच्यवनादीनां त 
जोम ०१०१००५७ 

१ तथाः ख, 
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मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्ाज्ञातपीडागमे 
वापीं ज्ञातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥ 

पयन्ती सखीं प्रति नायिकायाः सोष्टु्ठनोक्तिरियम् । मचे्टया नायात इति पिभ्यावा- 
दिनि, हे दूति, वान्धवेजनस्य मम अज्ञातपीडागमे, त्वमितो मत्सकाशात्ातुं वापीं 
गता, न पुनस्तस्याघमसान्तिकं गता । यतस्ते स्तनतटं निःरेषच्युतचन्दनम् , अध- 

रश्च नि्र्टसमः; नेत्रे दूरमल्यन्तमनज्ञने, तन्वी कृशा तुः पुरुकिता । ल्लानकार्यमिर्दं 
स्वमिति बोधयन्या आपाततो दुर्विदग्धानभिधया बोधयितुं विदग्धनायिकया तथा 
प्रयुक्तं पश्वादनुरणनरीदया (भम धम्मिज-~ इलयादाविवाच्र तदन्तिकमेव रन्तुं गता- 
सीति व्यज्ञनया प्रतीयते । एतदर्थसयाभिधया बोधने ग्राम्यत्वदोषः सादिति केचि- 
दाहुः । एतद्वयाख्यानं प्राचां वाचस्पतिमिश्नप्रभतीनामसंमतम् । तेषामयमभिप्रायः-- 
“भम धम्मिअ- इत्यादौ ्रमणविघ्रकारिणः नो विनाशाद्मणं युक्तमिति प्रथमम- 
भिधयान्वयबोधो जायते । तदनन्तरमेव सिंहान्तिके भ्रमणमलयन्तमयुक्तमिति म- 
णवाधावतारो भवति । प्रकृते तु पदार्थविद्ोषानुसंधानचतुराणां प्चटिति तत्तत्दा्थ- 
विरोषप्रतिसंधानाल्मथमसेव बाधावतारः । तथाहि-तय्देशमेकददापरं सभयरतौ 
सम्यक् पीडनाभावेन स्तनैकदेरासेव चन्दनच्यवनम्, स्नाने तु सर्वसैव सनख 
चन्दनच्यवनं स्यात् । तटपदस्य खशूपार्थक्रत्वे स्तन एव छप्तचन्दनः, न तवद्ान्तरम् । 

मुखसुक्तानीछरख चुम्बनेनाधरस्येव रागश्रंशः+ न तत्तरोष्ठस \ सुखं न्युब्जीरृख सराने- 
नरभयोरेव रागभ्रंशः खात् । इयमिदानीतनी । तदानीमपि तत्प्रसङ्गेन पुरुको भवति । 
ल्पनीयेुख्करख्य पथि श्रमादिना नाशसंभवात् । अधमस्य प्रागपि ज्ञातनिकृष्टपरिम- 
टस्य । एवं च निकू्तसुरतनिर्णयचिहत्रयसय तत्समीपगमनमन्तरेणासंभवाद् विना 
लक्षणामन्वयबोधो न भवतीति नज्पदसख एवकारार्थं लक्षणा ! अयोगव्यवच्छेद- 
रूप एवकारार्थं नञर्थस्याभावस ्रतियोगित्वं संबन्धः ! एवं वापीं ल्ञावुमिलत्रापि 
विपरीतलक्षणया गमनाभाव एव प्रतीयते ¦ तथाच मितो वापींल्लातु न 
गता, तस्ाधमसान्तिकमेव गतेदेन्वयबोधः । रन्तुमिति प्रयोजनं व्यज्ञनया 
म्रतीयते । यचान्वयबोधास्प्ाग्बाधावतारस्तच्र लक्षणा, यत्र तु पश्ात्तत्र व्यज्ञना । 

अन्यथा “उपकृतं -- इद्यादावपि रक्षणा न स्यात् । तदुक्तम्---क्रविद्राष्यतया 
स्थाति: क्चिव्ट्यातसय बाधनम् । पूर्वत्र रक्षणेव स्यादन्यत्र व्यज्नैव तु ॥° इति । 
क 

खलानकाथेत्तया निबद्धाना योग्यतया संमोगाङ्गमूताशेषचुम्बनादिकार्यताप्रतिसंपाने सति 

तर्यज्नद्वारा संभोगगमकत्वमिति विशेषः । अत्र च तय्यक्ृतज्ञायां यद्वान्धवबुद्धया 

द्वि्सिमि यचच रन्रेवेविये दटमनुरक्तासि तदुक्तमेव ममे्वबिधविबिधवच्रनाजनितपरि- 

तपपाचत्वमिवीष्यहे तुकवबिप्रकम्भसं चारिनिवेदध्वनिः । तदनुरणश्च दूतीं मोगः । चन्द्- 

सलच्यवनादीनां च वाच्यानां व्यज्ानां च परिरम्भचुम्बनायनुमावानां संभोगोक्तषेद्या- 

रेमेष्यौत्तजकानां निरवेदेत्कषत्वमिति संक्षेषः । 
र 

वि १, पुस्तकान्तरे निणैयः इति नास्ति 
सा०्द० ६ 
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अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति विपरीतलक्षणया रक्ष्यम् । तख 
च रन्तुमिति व्यज्गयप्रतिपाच दूतीवेशिष्चाहोध्यते । 

4 - 
जन्यसंनिधिवेहिध्ये यथा-- 
उअ णिच्ररु णिप्फन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बरख । 
णिम्मङ्मरगञभाजणपरिष्टिंमा सङ्कयुति व्व ॥ 

कचित् उत्तरत्राभिधैव तु" इति चतुर्थचरणे पाठः ! अत्र वक्रादिवेिष्टवाद् व्यज्ञया- 
न्तरमपि दूल्यकर्मणाद्यन्तदहीनायामपि त्वयि सापराधायां तस्मिन्नप्यधमे मम नासूया । 
किं त्वेवमछ्ृतज्ञायां खयि यद्वान्धवनबुच्या विश्वसिमि, या च तस्मिननेवैविधे ईरिाय- 
गिणि दुर्विदग्धे मन्दभागिनी दढमुरक्तासि, तदेवं विधवच्चनासहसखरजनितगरीढपरि- 
तापपुरपाकपाच्त्वं मम युक्तमेवेति विग्ररम्भप्रमेदेष्यामानव्यभिचारिनिर्वदध्वनिरिति । 
अन्न फलस्य लक्ष्यतद्ध्मान्यतरदरत्तित्वनियमेन रमणख तदन्यतरघत्तित्वाक्षणामूक- 
व्यज्ञनाया असंमवास्प्रतिपायवेरिष्येनेव रमणसख प्रतीतिरिदयभिप्रायेण मन्थकृदाट-- 

तद्स्तिकमेवेति । विपरीतेति } तत्समीपगसनामावमावबोधनादिति भावः । 
निरुक्तुरतचिहचयमेव दूतीवेिघ्यम् ! केचित्त--^तदन्तिकं न गतासीलयस वा. 
कयत्वाह्ृक्षणायाश्च रखब्दमाच्रहृत्तित्वादत्र सक्षणा न संभवति' इयाहुः । तन्न ! उक्त- 
कमेण नजपद् एव लक्षणाखीकारात् । "वापीं ज्ञातुं गतासि तदन्तिकमेव गतासीति 
योजनया तदन्तिकगमनं वाच्यमेव । तस्येव रन्तुमिति व्यज्यम्” इल्यपरे । तदपि लौ 
सम्यक् । त्वर्थपुनःशब्देन नजर्थस् पूवान्वयस्य व्यवच्छेदात् । केचित्तु--शवाने\ 
चन्द्नाधररागयोः क्षाख्नमेव, न च्युतिनिमाजेने, तयोः संभोगघषैणादेरसंमवात् , 
अतश्युतनि्भष्टपदे अपि तंव्यजकेः इत्याहुः । तन्न । तयोः स्लानकार्य॑त्वानङ्गीकारे 
खमतसिद्धम्राथमिकबोधानुदयप्रसद्कात्। अन्यसंनियिवेरिध्ये व्यज्गया्थव्यज्ञनामाह- 
उअ णिञ्छटेति } “पद्य निश्वर निःस्पन्दा बिसिनीपञ्रे राजते बखाका । निर्मल 

पो 

1, उएति । “उअ? इति पथ्वेलयथं देशीति नरसिहव्द्कराः, अन्ययमिति नगपरेजि. 

मद्धाः 1 बिसिनी कमलिनी तस्याः पत्रे बलाका सितपक्षिविशेषो बकपङ्धिवा रारधत्ते । 

त्वं पद्येति वाक्याथैः क्म । किंभूता । निन्वलनिःस्यन्दा । निश्चल चासौ निःस्पन्दा तीशे 

विद्धेषणोभयपदः कर्मधारयः । प्पुवत्कमधारय- इति पुंवद्धावः ! चलनं देद्यान्तखणम्रा- 

पिका चरीरक्रिया; स्यन्दस्त्ववयवमाचक्रिया 1 “सयदि र्विचिचर्ने" इत्यलसारात् 1 “तेन 

न पौनरबत्यम् ! केव राजत इत्याह--नि्मरेत्यादि । निभे खच्छं यन्मरकतस्य स्वपील- 

मणेमाजनं पां तत्र परिखिता विमाना दाङ्कशुक्तिरिव । राङ्खशुक्ति्च राङ्खधरितं शुक्धया- 

कार पात्रम् ! अत्राचेतनोपमया लेद्त्तोऽपि क्षोमाभावस्तेन निजैनत्वं गम्यत्ते ॥ 

2. हरिदेति । दरिद्रारागश्चिर नावतिष्ठते ॥ 

१, ष्व्यज्गधं प्रतिपायः घ. २. अत आह--च्युतनिनिष्टपादेऽपिः इति पुस्तकान्तरे, ६. भ्य 

ज्ञने* इति पुस्तकान्तरे, 
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अत्र॒ बराकाया निःस्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्, तेनाय देशख 
विजनत्वम् , अतः संकेतसखानमेतदिति कयापि संनिहितं परच्छनकासुकं 
रयच्यते । अत्रैव खाननिर्जनववरहंपं व्यङ्गयार्थवेरिष्ं प्ैयोजनम् | 

“मिच्कण्रष्वनि धीरः काकुरियभिधीयतेः इट्यक्तप्रकारायाः काको- 
भेदा आकरेभ्यो ज्ञातव्याः । एतद्वैदिष्ये यथा-- 

“गुरुपरतन्रतया वत दूरतरं देशयुघतो गन्तुम् । 
अचिकुरुकोकिरुककिते नेष्यति सखि सुरभिसमयेऽसो ॥' 

अत्र नैष्यति, अपि तर्हिं एष्यय्येवेति काका व्यज्यते | 
चेष्टवेरिषे यथा-- 

'संकेतकारमनसं विटं ज्ञात्रा विदग्धया | 
हैसन्रेव्रापिताकरतं रीरप्ं निमीखितम् ॥' 

अत्र संध्यासंकेतकार इति पद्मनिमीरनादिचेष्टया कयाचिदयो्यते । 

मरकतभाजनपरिस्थिता शङ्कञ्चक्तिरिव !\› इति [ संस्कृतम् ] । उअ पद्य । निरेति 
संबोधनम् । “संकेतस्थानचेष्टाश्यूल्यः इति तदर्थः । “निश्वखा परथिवी सेव निःस्पन्दाः 
इति केचित् । “अतिनिश्वलाः इखयपरे । राङ्क्क्तिः राङ्खकपालम् । अन्यस संनिधिः 
सामानाधिकरण्यम् , तय प्रच्छन्नकामुकत्वं वेरिध्यमुच्यते व्यज्यते । अत्रैव असि- 
ज्दाहरण पव ॒निज॑नत्वातिशयो वैरिषयं प्रयोजनं तृतीयव्यज्ञनायाः कारणम् । 
भिन्नेति । सोकदर्षभयादिकृतेयर्थः । आकरेभ्य उपजीव्यभरतादिरन्येभ्यः । 
खरभिसमये वसन्तकाडे । अपि तर्हीति । अपि विलर्थः ¦ संकेतेति । विरसुप 
पतिम् । हसस््रफुष्टम् । नेत्राभ्यामपितमाङ्कूतमातव्माभिभ्रायो यत्र तयथा स्यात्तथा नि- 

1. निःस्पन्देति । निःस्पन्दत्वेन वाच्येन विश्वस्तत्वं व्यज्जयमिति दोषः । तेन ग्यङ्गथेन 

बिजनत्वं व्यङ्गथमिति रोषः \ 

2. उच्यत इति । व्यज्ञनया प्रतिपायते इत्यथैः ॥ 
8. काङरिति । कायदयर्थान्तरमिति काङः । यद्रा काकुर्जिहेति पस्पश्ञायां भाष्यकारः । 

तद्वथापारविरोषसंवाचत्वाच्छोकहषैमयादिभिर्ध्वनेविकारः काकुः । तथा चोक्तम्--श्वा- 

क्याभियेयमानेऽये येनान्यः प्रतिपच्ते । सिन्नकण्ठष्वनिर्धीरेः स काक्ुरिति कथ्यते ॥"इति ॥ 
4. संकेतेति 1 .संकेतकाठे मनो यस्य । तं जिज्ञामि्यथः । अत एव दसद्धयां 

नेत्राभ्यामपितं सूचित्तमाकूतं रहस्यं येन ! हसदिति भिन्नं प्रफुछमिलयथैकं पद्चनिशेषणं 
वा । शेषं व्यक्तम् । इह नेत्रङ्ितिन रक्षितो गृढाभिग्रायः कामिन्या निशासूचकेन पद्मि 

मीलनेन प्रकारितः ॥ 1 

१, वविश्रन्धर्त्वः ख. २. "-रूपव्यङ्गयार्थ- ख-घ. ६. प्रयोजकम् खच; गपुस्तके तु 
"अैव- इति फक्षिका नास्ति, ४, श्रंषत्” क, 
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एवं वक्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्ये बोद्धव्यम् । 
| तैविध्यादियमथौनां रलयकं त्रिविधा मता ॥ १७ ॥ 
थानां वाच्यरुक्ष्यव्यङ्गयत्वेन तरिषूपतया स्व अप्यनन्तयोक्ता 

व्यञ्जनाश्चिविधाः । तत्र वाच्या्थेख व्यञ्ना यथा-‹कालो मघुः- 
इत्यादि । रक्ष्यार्थस यथा--“निःरोषच्युतचन्दन॑-- इत्यादि । व्य- 
ज्याथेसय यथा--'उअ णिच्वङ~ इत्यादि । प्रकूतिपरल्ययादिव्यञ्च- 
कृत्वं तु प्रपञ्चयिष्यते | 

शब्दबोध्यो व्यनक्यथेः सब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः ¦ 
एकस व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता । १८ ॥ 

यतः शब्दो व्यञ्चकतवेऽप्यथान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शब्दम्, तदे- 
कस्य व्यञ्जकत्वेऽन्यसय सहकारितावर्यमङ्गीकतेव्या । 

अभिधादित्रयोपाधिवेशिष्वा्जिविधो मतः | 
शब्दोऽपि वाचकस्तद्र्टक्षको व्यञ्जकस्तथा ।} १९ ॥ 

मीलितमिदयर्थः । यद्वा, हसदिति नेचविद्ेषणम् । एतदेव पद्मनिमीलनसय नेत्रि- 
ताकूतत्वं वैरि्यम् । चेष्टादिकयेवयादिपदाचे्विरहादिग्रहः । तदवैशिध्ये यथा-- 
नादत्ते भूषणं दत्तं नाह्रूता चिर्च्छति । खगाक्षी न क्षिपदयक्षि साद्रं मयि प्द्य॒ति॥" 
अच्र चे्टाविरहेण कोपो व्यज्यते । तस्य च कान्तापराधकाटीनतं वेलम् । व्य- 
स्वानां अ्रयेकं समस्तानां द्विज्यादिसंकीर्णीनाम् । चैविध्यादिति इथ व्यज्ञना । प्रप- 
चयिष्यते । “असंरक्ष्यकमव्यङ्गयध्वन्युदाहरणे"दति शेषः) ननु चाग्यां व्यज्ञनायामर्थ- 
“स्याथ्यौमपि ऋब्दस्योपयोगिलमस्ट्येव तत्कीदशसनयोर्भैदकारणमत आदह--रशाष्द्- 
बोध्य इति । अथीन्तराश्रयः अर्थान्तरोपस्थापकः । "व्यनक्ति" इत्यनुषज्यते । इत्यय- 
लुपपत्तिदशौनानन्तरमुपपत्तिमाह--एकस्येति । सहकारिता अग्रधानकारणत्वम् । 

अप्रधानत्व च व्यवहितोपकारित्वेन ! एवं च यत्र यद्याव्यवहितोपकारित्वेन प्रधा- 
नत्वं तच्र तत्संबन्धित्वेनेव तस्यां व्यवहार इति भावः । नैनु नाटकादौ वेरामिनया- 
देरपि व्यज्जकल्संमवेन व्यज्ञकटदरैविष्यमाच्रसु्तमिति चेत्, न 1 त्रापि शब्दोप- 
हितार्थसयेव व्यञ्ञकलाङ्गीकारात् । वेशाभिनयादेस्वु चे्ादिवेरिष्टयरूपसहकारित्वोप- 
गमात्तच शब्दसत्वेऽपि येशाभिनयदद्ेनसय प्राघान्येनेव दद्यलव्यवदहारः । अत एव 
वक्ष्यति---श्ववणेः पेयमनेकैरैस्यं दी्ैश्च रोचनेबेहुभिः । भवदथैमिव् निबद्धं नाय्यं 
सीताखर्यवरणम् ।" इति । अभिधादिव्यापारघ्रयं निरूप्य तत्पयुक्तं शब्दस्यापि चे- 
विष्यमाह-भधिधेति } उपाधिव्यापारः । अभिधया रक्षणया वा शब्दैः प्रये- 

१. "मव्राथीनां ख. >. ननु- इदयादिः सीतवाखयवरणम् । इतिः इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे न 

इदयते, 



द्वितीयः परिच्छेदः | ६८ 

अभिधोपाधिको वाचकः । रक्षणोपाधिको रक्षकः । व्यज्ननोपा- 

पिको व्यञ्चकः | 

किं च- 
1 ¢ $ वुत्तिम् ® € 

तात्पयांख्यां ब्तिमाहुः पदाथोन्वयवोधने । 
€ 4 © 4 दोधकं ५ 

तात्पयार्थं तदथं च वाक्यं तद्वोधकं परे । २०॥ 

अभिधाया रकेकपदार्थबोधनविरमाट्राक्यार्थरूपलय रैदार्थान्वयसख 

कञमुपस्थापितानां पदार्थानां संसर्गो वाक्याद्धासमानस्तात्पयाद्यां दृत्तिसपेक्षत इति 

प्राचीननैयायिकमतमाद--कि चेति । मतान्तरसूचनाय आहुः" इति %रे' इति 
परेणान्वयः । इयमेवाधुनिकैः संसभमर्यादोच्यते । अभिधाया इति लक्षणाया उपल- 

1, तात्पर्येति । एतदुक्तं भवति--लाघवात्पदानां पदार्थमात्रे राक्तिः नत्वन्वयांशे- 

ऽपि । गौरवादनन्यटस्यत्वाच्च । तदंशो हि तात्पयौथौ वाच्या्थविलक्षणच्चरीर अआकाहूा- 

योग्यतासन्तिवद्चादपदार्थोऽपि प्रवीयत्ते । न चापदाथविषयस्यापि शाब्दवोधविषयते कर्थ- 

चिदुपस्थितस्य गगनादेरपि तदि षयत्वापत्तिरिति वाच्यम् । अपदाथैविषयस्य ऋाब्दयोध्- 

विषयतायामप्रयोजकत्वात् । इ्यभिहितान्वयवादिनो नेयायिकनमाट्र-मीमां सकाः । तेषा- 

मयमभिमायः--ष्वटं करोतिः इत्यादौ घटदृत्तिकमैत्वानुक्ूला कतिरित्यथों बोध्यते । त॒त्र 

घटपदस्य धयेऽ्थैः, भम्प्रलययस्य च कर्मता, वृत्तिता त॒ न कस्यापि, इत्यपदाथोंऽपि 

वृत्तिता तात्प्यैवद्चादनयोः संसर्गविधया भासते । अन्विताभिधानवादिनः प्राभाक- 

रास्तु--*अन्वयरूपे वाक्याथऽपि पदानां राक्तिः। व्यवहारेणान्वितखेवो पस्थापनात्तत्रैव 

दक्तियदहात् । तथादि--्देवदत्त, गामानयः इत्युत्तमबृद्धप्रयोगात्सास्ादिमती व्यक्ति 

मध्यमवृद्धे संचारयति, तचे्या तस्य वाक्यस्य तदर्थबोधकतामनुमाय -पश्चात् नगा 

नय, अश्वमानय इति प्रयोगे गवापस्ररणमश्वाहरणं च दृष्टन्वयन्यतिरेकार्म्यां करिया- 

पदार्थान्विते कारके कारकपदख, कारकपदार्थान्वितायां क्रियायां च क्रियापदस्य 

दाक्ष बारोऽवधारयति । ततः प्रयोगकाञे तस्य प्रथमत णएवान्वितबुद्धिजायते । न च 

नौसेणान्व्याक्घपरिदारः । प्रथमगृहीतान्वयदयक्तेरुपजीव्यत्वेन तदपरिलागात् । चान्द 

बोरे तु आकाह्कादिवश्ादत्तितादिनिरेषरूपमेव भासत इति नापदाथों वाक्याथः' इति 

वदन्ति । अत्रारुचिबीजं तु--“अन्वितत्वेन शक्तावपि अन्वयविशेषावगमाय आकाद्कादिकं 

कारणमवदयमङ्गीकार्यम् । एवं च विशेषाकारेण अश्ञक्यस्यैव भानमिति तेरप्यवदयमस्यु- 

पेयम् इति ॥ 
कोण 

9, “पदाथमात्रमोधविरमातदार्थानामन्वयम्रतिपादिका तात्प्यीख्या शक्तिः ग, २. पदानां कर 

पदार्थानां ख. 
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बोधिका तात्य नाम वृत्तिः | वैदर्थश्च तास्यीर्थः । तहोधकं च 

वाक्यमिव्य॑भिहितान्वयवादिनां मतम् ॥ 

इति सादहिलदपणे वाक्यखरूपनिरूपणो नाम द्वितीयः परिच्छदः । 

क्षणम् । अभिहितानामभिधया लक्षणया वा परदोपस्थापितानामन्वयबोधवादिर्ना 

आचीननैयायिकानामिदर्थः । अंन्विताभिधानवादिनो मीमांसकगुरवस्तु-शक्रिया- 

कारकयोः प्रथमत एवान्वयबोधो जायते ततः शक्तिग्रहः । पद्विशेषसमभिहारात्तु 

विरोषस्टतिरिति, किं तात्पयां्यवत्तिखीकारेणः इदयाहुः \ 

इति श्रीरामचरणतर्कवागील्भद्यचाये विरचितायां साहिददपणविष्रतौ 

द्वितीयः प्रकाशः । 

1. अभिहितेति 1 जभिहितानां सख्रखव्स्या पदैरपस्ितानामथौनामन्वय इति ये 

चदन्ति तेऽभिदहितान्वयवादिन इत्यन्वथमभिधानम् ॥ 

‰. अन्वितेति । पदान्यन्वितानि भूत्वानन्तरं॑विरिष्टमर्थ बोधयन्तीति ये वदन्ति 

तेऽन्वितामिधानवादिन इलन्वथ नाम ॥ 

१, स्तद्च च तास्पयांथ' घ, 
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तृ तीयः परिच्छेदः । 

अथ कोऽयं रस इयुच्यते-- 

विभावेनाञ्ुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति रसादिः खापिमावः सचेतसाम् ॥ १॥ 

काव्यलक्षणरूपैकका्यीनुकूर्लसंगलया वाक्यनिरूपणानन्तरं रसं निरूपयितुमाद- 
अथेति । वाक्यनिरूपणानन्तरं कोऽयमिति जिज्ञासाविषयो रसो निरूप्यत इयर्थः । 
अयं कान्यरक्षणनिविष्टो रः \ विमावेनेदयादि 1 सचेतसामिति } नायकादिनि- 

1. विभवेनेति । इह॒ खसखप्रतिमोन्मेषवरोन “विभावातुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रस- 

निष्पत्तिः" इति मूरूभूतं भरतस व्याचक्षाणानामनेके प्रक्षाः तेषु कतिचन म्रकृतोपयो- 

गित्वाद् व्युत्पच्याधायकत्वाद हृद्यगमलाच्च प्रददयैन्ते प्राजजङीियन्ते च । तत्र 

मदृलोद्टमरमतीनामेष सिद्धान्तः--“स्थायिनां विभवेनोत्पा्ोत्पादकमावरूपादनुभावेन 
गम्यगमकमावरूपाद्यभिचारिणा पोष्यपोपकमावरूपात्संबन्धाद्रससयय निप्पत्तिरुत्पत्तिरभि- 

व्यक्तिः पुषटिश्चेदय्थः । तथाहि-ल्कनादिभिरालम्बनविमिः खायी रस्यादिको जनितः, 
उचानादिभिर्दीपनविमागैर्दीपितः, अनुभावैः कयाक्षुमुजक्षपणादिमिः प्रतीतियोग्यः 
छतः, व्यभिचारिभिरुत्कण्डादिभिः परिपोषितो रामादावनुकाये नास्येनाभिनेये 

रसः । नटे तु दुस्यरूपतानुसंधानवदादायोप्यमाणः सामाजिकानां चमक्कारहेतुः 
इति । पिण्डिता्॑स्त्वयम्--यथा सर्पमविऽपि सर्प॑तयावलोकिताया रस्नोरपि भयसु- 

त्पयते तथा सीतादिबिषयानुरागरूपा रामादिरतिरविचमानापि नतैकेऽभिनयनेपुण्येन 
तसिग्खितेव प्रवीयमाना सहृदयहृदये चमत्कारमषैयन्लेव रसपदवीमधिरोहतीति । अयं 
कमः--प्रथमं रामादिगतसीतादिविषयकरलत्याद्रिव रसः सहृदयैः काव्योपात्तलिङ्गद्य- 

रेणानुमीयते । ततस्तस्य कमनीयबिभावायभिनयप्रदशैननिपुणे रमाचनुक्ारिणि नततके 

-सादृदयज्ञानरूपदोषादारोपः साक्षात्कारात्मको म्ये रोकिक आयेप्यांश्चे तलोकिकः 

'्रामोऽयं सीताविषयकरतिमान्ः इत्याकारकश्चमत्कृतिदेठुरिति । न च सद्र्यस्य भेदग. 
भतवाद्वामे सति कथं रामाचारोप इति चेत्, न । भेदस्य नतैकनेपुण्यदोषेणामहणात् । 
नेदं हृदययादि । सामाजिकेषु रसनिष्पच्यमावे तत्र॒ चमत्कारातुभवविरोधाव् । न च 

तज्ज्ञानमेव चमत्करेद्ठः । लौकिकषङ्गारादिविखोकनेनापि चमकत्कारमरसङ्गत् । न चा- 

नुमावादिविज्ञानवरायात आरोपस्तथा न्तु साक्षात्कारमात्रमिति वाच्यस् । न्चन्दनसु- 

खाद्यौ वैपरीलदर्धनाद्, अन्यथेवोपपत्या तष्ञ्चकस्पनायां मानामावाचः इति ॥ 

शीक्ष्ककस्य तु--“स्थायिनो बिभावादिमिरनुमाप्यानुमापकमभावरूपरसंबन्धाद्रसस्य नि 

ष्प्तिरनुमितिरिलथैः । तथाहि-नियमविषया धीः सम्यग्बुद्धिः । यथा 'राम॒ एवायम् 

1. नहि चन्दनायेपश्चमत्कारदेतुः किंतु वस्तुत्चन्दनसंबन्ध एव । तथा सुखमपि 

नारोप्यमाणं तथा, किंतु वस्तो विचमानमेव । 



६८ साहिव्यदपणे 

"अयमेव रामः इत्ययोगान्ययोगन्यवच्छेदविषये । अनन्तरावदीणैबाधा तु सिथ्याबुद्धिः । 

यंधोत्तरकाक्कि "न॒ रामोऽयम् इति वाथे “रामोऽयम्? इति । विरुद्धोभयकोयिका तु 
संरयवुद्धिः ! यथा (अयं रामो न वाः इति । सद्रश्लोभयविषया तु साटरयवुद्धिः । 

यथा 'रामसदृलोऽयम्” इति । एताभ्यो ोकम्रसिद्धपरतीतिभ्यो विरक्षणया चरि 

८तरमोऽयम्ः इतिवत् (रामोऽयम् इति बुद्धया प्रथम पक्षमूतो नयो विषयीक्रियते । 

ततस्तवाविच्यमानमपि विभावादिच्रयं लिज्ञमवगम्यते । कात् । पूवमेव रोमाचाविभो- 

यने गुरुरिक्षामासाच करतदृढम्यासेन नटेन--“ सेयं मसङ्खेषु खघारसच्छय सुपूरक- 

पूरशलाकिका इखोः । मनोरथश्रीमैनसः दवरीरिणी प्रणिश्वरी रोचनगो चर गता ॥ 
दति । प्देवादहमच तया चपलायतनेत्रया विधुक्तश्च॑ । अविरलविलोलजलदः कालः 

समुपागतश्चायम् ।॥ इ्यादिकाव्यानुसंधानवलादालम्बनोदीपनविभावाभिःव्यक्तो तदनु- 
गुणस्य रोमाश्चदिददनीयस्यानुभावस्यावि्भावनेन व्यज्जनीयस्योत्कण्ठदेव्यभिचारिभावस्य 

तत्कार्यदल्यटृ्ित्वादिपरकव्नेन च प्रकाडनात् । अथ तैः छृविमलेनातदिद्गैरपि कृत्रिमले- 
नाज्ञानात्स्थायी रल्यादिरनुमीयते । अनुमानाकारसतु--^रामोऽयं सीताविपयकरतिमान् 

सीताच्ालम्बनविमाववर्षरूपोद्ीपनविभावसेमाञ्चायनु मावौत्छुक्यादिसं चारि भावसंवन्धित्वात् 

न्यो यदात्मकविभावत्वे सलयनुभावसं चारिभाववान् स तद्रतिमान्ः इति यत्तद्धधां 

सामान्यतो ग्यापिः । श्यो नैवं स नैवम्” इति व्यतिरेकव्यापषिवैति । सेव चानुमितिः स- 

न्वमत्कारप्रवीतिरूपा चवैणा ! अतस्तया विषयीक्रियमाणः स्थायी रस इत्युच्यते । चर्वणा 

न्च सामाजिकानामिति तेष्वेव रस इति व्यवहारः । ननु साक्षात्कार एव स चमत्कारः, 

नत्वनुमिल्यादिर्पे । अन्यथा इउखादावनुमीयमानेऽपि रसः स्यात् । न स्यात् 1 वस्तु 

सोन्दमैवसाद्रसनीयत्ेन रव्यादिस्थायिनामितरालुमेयवेरक्षण्यात् । तथापि रत्यादीनां 

1. यत्र विदयेषणान्वित एवकार स्तत्र विदेष्ये वि्ेषणस्यासंवन्धरूपमयोगं निषेधति । 

यथा “याम वायम्” इत्यत्र रामस्य विद्ोषणतेन तदन्वित्ते एवकारेण इदमथं विकेष्य 

रामत्वायोगं निवतयन्नसय रामत्वं नियमयति । यच विशचेष्यान्वित्त एवक्ारस्तत्र ॒विशेष्ये- 

तरसिन्विरेषणीभूतधमैसबन्धं निवारयति । यथा--(मयमेव रामः इ्यत्र रामभि्न 

रामत्वसंबन्धं निवारयन्नसिन्रामत्वं नियमयति । 

2. यथा नेद रजतम्” इत्यौत्तरकाल्कि बाधे सति शुक्तौ रजतवुद्धिः । बाधामवे तु 

न मिथ्यात्वम् । स्तःप्रामाण्यबाधे यावद्वाधं प्रामाण्ययहात् । 

3. यद्यपि चित्रे तुरगबुद्धिरपि मिथ्याबुदधिरेव तथापि बाधरिरस्कस्यवात्र जमलत्वन 

विवक्षणान्न दोषः ! इह बाधानवतारः स्फुट एवं, अन्यथा त्रेण पक्षत्वमेब न रिष्येत् । 

4. यदनुध्यानवश्चिन एत्ावान्कालो यापितः सेयं प्राणेश्वरी मम मनसः सकाद्याल्येच 

नमोचरं गतेति संबन्धः । पै मनखेवासीत् संभरति वदष्ेति मावः । जङ्केषु खधारस- 

च्छटा, परीरम्मेण सर्वाह्गीणसंतापशान्त्या रौदियसंपादनातर पीयूषरसवृष्टिः । दृ नेत्रयो 

द्रोमनः पूरो द्रवो यख ॒तथामूतस्य कपूरस्य शालाकिका अञ्जनतलिका । अतिशयि- 

तानन्ददेतुत्वात् 1 शरीरिणी मनोरथस्य श्रीः संपत्तिः । 

5, “अभूवम्” इति शेषः । 



तृतीयः परिच्छेदः । ६९ 

नटेऽसच्वाद्वा धावतारेऽनुमितिरेवे कथं स्यादिति चेत्, न । तेषामभावनिनश्चवयामावात्या- 
यितया संमान्यमानत्वात् ।* इति । एतन्मतनिष्कषैस्त्वयम्-यथा कुञ्रिकापातसं- 
कुरे देशेऽविद्यमानस्यापि भूमस्यामिमानाद् धूमनियतस्य धूमध्वजस्यानुमानम् । तथा 
नटेनैव “ममेवैते विभावाचाःः इति निपुणं प्रकटीक्रतैस्तत्रावि्यमानैरपि विभावादिभि- 
स्तन्नियता रतिरनुमीयमानापि निजसौन्दर्यवलात्सामाजिकानामाखायमानतया चम्- 

तक्ृतिमावहन्ती रसतामेतीति रतेरनुमितिरेव रसनिष्पत्तिरिति । नेदमपि हदयथ्राहि 

प्रयक्षमेव ज्ञानं चमत्कारजनकम् ; नानुमिलयादिरिति लोकम्रसिद्धिमवधूयान्यथा कल्पने 

मानाभावात्वत्रसान्यथैव योजनासंमवात् ॥ भट्टनायकस्य त--“न तावन्नरटगतते- 
नानुमीयते, तदानी रामाद्मावेन तद्रयदेरप्यभावादसतः सच्वेनानुमानाविषयत्वाद्र- 
स्तुतो रामादिविषयिण्या नटगतत्वेनानुमितयापि रव्या सामालिकेऽसलया तच्चमत्कार. 

जननासंभवाच । न रामादिनायकगतत्वेनोत्पयत, विभावादीनां पारमाधिकत्वाभावात् । 
न वा सामाजिकगतत्वेनाभिवग्यज्यते, सिद्धसेव व्यज्यत्वसंभवाद्रस्तस् चासिदधत्वात् 

सवेषामेवामिन्यक्तिप्रसङ्गाच । तस्माद्विमावादिभिः संयोगाद्धोज्यमोजकभावसंतरन्धाद्रसस्य 
निष्पत्तिरक्तिरिति । न च मोगपक्षेऽपि रसस्यासि द्वत्वाद्धोगासंमव इति वाच्यम् । भोग- 

स्यारोकिकतयाभ्युपगमात् । एवं सलयप्यन्यनिष्ठो रल्यादिः स्थायी अन्यनिष्ठैरव विभा. 
वादिभिः कथमन्येन मोक्तव्यः अतिप्रसङ्गात्--इति चत्, उच्यते-- शब्दात्मनः 

काव्यस्य चयो न्यापाराःअभिधायकत्वं वाच्यविषयम्, भावकत्वं रसादिविषयम् , 

भोजकत्वं सहृदयविषयम्? इति । यच्चाहुः--““अमिधा मावना चैव ॒तद्धोमी कृतिरेव 
चः इति । तत्राभिधा निरन्तरसान्तरार्थगतत्वेन द्विविधा । तेन रक्ष्यविषयस्यापि संग्रहः । 
भावकत्वं साधारणीकरणम् । तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीत्रियन्ते । 

साधारणीकरणं चेतदेव यत्सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादि्तामान्येनोपस्थितिः सखाय्यनु- 
भावादीनां च संबन्धि विदशेषानवच्छिन्नखेन । अन्त्यं व्यापारद्रयं नास्येऽपिं ! एवं काव्ये 

नास्ये च भावकत्वव्यापारेण साधारणीक्तैधिमावादिभिभोजकत्वन्यापारसाहित्येन तथाक्रत 
एव रत्यादिः स्थायी मुज्यते । भोगश्च स्वगुणोद्रेकालसमकारते च आनन्दस्तत्छरूपा अन- 

न्यारम्बना या सुंवित्तत्खरूपो लोकिकघुखानुभवविलक्षणः । सच््वरजस्तमोगुणानासुदरेकेण 
 ऋमात्युखदुःखमोहाः मकादयन्ते । उदरेकश्च खेतरावभिभूयावस्थानम्? इति । एष सारांशः-- 
राब्दस्याभिधाव्यापारवत्काग्यनास्ययोसतदवि रक्षणं भावकत्वभोजकल्वनामकं व्यापारद्यम- 
तिरिक्तमस्ति । काव्यार्थवोोत्तरमेव तत्रायेन भावकत्वव्यापारेण विमावादिरूपसीतादयो 

रामादिसंबन्धिनी रतिश्च सीत्तात्वरामत्वसंबन्धांलमपदहाय सामान्यतः कामिनीत्वरतित्वादि- 

नेवोपस्थाप्यते । अन्त्येन मोजकत्वन्यापारेण तक्तरीत्या साधारणीकृतविमावादिसदकृतेन 
सा रतिः सहदयैरास्रायत इति रतेराखाद् एव ॒रसनिष्यत्तिरिति । एतदपि न सम्यक् ! 
लक्षणाप्रयोजनव्यजकतया एकवाभिधानियत्रणेऽपराथव्यज्जकतया वक्तृवैरिश्यादिसहकारेण 
तत्तदथौवगमकतया च सिद्धेन व्यज्जनाव्यापारेणैव गताथैतया तदतिरिकक्तव्यापारद्यकस्पने 

1. निरन्तराथँ सुख्यः ! अन्तरं व्यवधानं तेन सह वतैत् इति सान्तरः सख्यार्थबा- 
धाचयुपसित्या व्यवहितोऽथेः सान्तरा्थः रक््यरूप इलय्थः । 



च, साहित्यदर्पणे 

विभावादयो वक्ष्यन्ते । साच्विकाश्चानुभावरूपत्वान्न प्रथगुक्ताः । 

छ्रोऽपि रलयादिज्ञानसंबन्धेन सामाजिकनिष्ठो रसो भवतीदयसिप्रायः । नु “विभावा 
अनुभावाश्च सात्तिका व्यभिचारिणः इदयादिना सात्त्विकभावानामपि रसघटकल- 

सुक्तम्, भवता तकि नोच्यत इयत आद-साच्विकाश्येति । साच्िकाः सम्भ- 
स्वेदादयः । दध्यादीद्यादिना प्रपाणकादिपरिग्रहः । रूपान्तरं विभित्नरूपं परिणतः 
प्राप्तः । यद्रा रूपान्तरं परिणतं निष्पत्रं यद्य स तथा । अभ्याहित इतिवच्छान्तसय 
परनिपातः । पयो यथाम्ल्योगेन रूपान्तरपरिणतं सदृ्युच्यते । यथा वामिक्षा 

मानाभावात् । न च व्यज्जनास्थाने तादृश्मोग एव कश्चन व्यापारः कल्पनीय इति 

वाच्यम् 1 तथापि भावकत्वरूपाधिकन्यापारान्तरकल्पनस्येवानौचिल्यात् ।॥ आचा्यीभिन- 

वगुक्षपादानां द--“खायिनां विभावादिभिः समं व्यज्यव्यज्ञकमावरूपत्संवन्धाद्धिभावा- 
दीनां वा परस्परं संयोगान्मिखनाद्रसस्य निष्पत्तिरभिव्यक्तिः । तथाहि रोके म्रमदादिभि- 

रालम्बनकारणेश्वन्दरिकादिभिरूदीपनकारणेरश्चपातादिभिः कर्यैश्चिन्तादिभिः सदहकारिभिश्च 

स्थायिनो रल्यादेरनमितिविपये परिद्चीलनवलेन ज्लटिति प्रदृत्तिमतां सामाजिकानां वासना. 

रूपतयान्तःसखितः, काम्ये नास्ये च गुणाठ्कारयोगेन कायिकवाचिकसाचिकादायरूपेणा- 

भिनयेन च तैरेव कारणत्वादिव्यपदेद्यपरित्यागेन विभावनानुभावनसंचारणरूपव्यापारव- 

ततया अलौकिकविभावानुमावसंचारिपदव्यवहायैः--मभेवेते, रात्रोरेवेते, उदासीनये- 

वेते, इति संबन्िवि्ेषस्ीकारनियमस्य न ममैवैते, न रारोरेवैते, नोदासीनस्येवेते, इति 

संबन्धिविदेषपरिदारचियमसय चाज्ञानात्सीतात्वादिविरशेषांशमपदाय कामिनीत्वादिना 

रतीतैः अभिव्यक्तो रत्यादिः स्थायी तत्तदात्मनिष्ठोऽपि विमावादिसाधारण्यवलद्रस्ानुम- 

वकाले विगलितपरिमितप्रमावरत्वादिनिजधमैतया परादुरभूतेतरज्ञानशूल्यापरिमितभवेन भ्र 
मात्रा--सकरसहृदयसंवादकारिणा प्रमावृविग्ेषसंबन्वायहरूपेण साधारण्येन स्वाकार इवा- 

भिन्नोऽपि म्रलक्षीङृतः; चर्व्यमाणतैकप्राणतया चर्वेणानाशषे विनष्टो रस इति प्रतीतिगोचरः, वि~ 
भावादिकाल्मात्रसथायिवलेनानिलयनचर्वणः, पानकरसन्यायेन चव्येमाणः, पुर इव परिस्फुरन् ; 

हृदयमिव अ्रविशन् , सर्वाङ्गीणमिवालिङ्गन् › अन्यत्सर्वमिव तिरोदधन् › ब्रह्मास्वादमिवानुमा- 

वयन् , अलोकिकलचमत्कारकारी छङ्गारादिको रसः? इति । तत्रायं कमः--प्रथमं तावत्कान्यप- 

देभ्यस्तत्तदथोपसितिः ततो यथोपखितविमावादिगोचरो वाच्यार्थवोधः; ततो गुणाल्कारा- 

भिनयादि ततो रलयादिवासनावतः सहृदयस्य साधारण्येन विभावादिवोधः, तेन च साधा- 

रण्येनैव विमावादिसंवलितरलवच्छिन्नचिदानन्दावरणमभङ्गासकाङ्मानानन्दचिदिषयो विमा- 

वादिसंबल्ितिः स्थायी रलयादिको रस इति ॥ नव्यानां ठु--“काग्ये नास्ये च कविना 

नयेन च प्रकाशितेषु विमावादिपु व्यज्जनाव्यापारेण रामाद सीतादिरतौ गृहीतायामन- 

न्तरं च सहृदयतोदासितस्य भावनाविशषरूपस्य दोषस्य मिसा करिपितरामत्वावच्छ- 

दिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिनने शुक्तिकाश्चकर इव रजतखण्डः सुत्पचमा नोऽनिर्व चनीयः 

साक्षिभाखसीतादिविषयकरत्यादिरेव रसः” इति ।! अयं च कायं दोपविशेषस्य । नार्यश्च । 

तन्राद्चस स्नोत्तरभाविना रोकोत्तराहदेन भेदामदात्ुखपदव्यवहायौ भवति । स्वपूवो- 

परथितन रलयादिना तदयदात्तद्रतिलेनेकत्वाध्यवस्ानाद्रय व्यज्ञो वणैनीयश्चोच्यत इति \ 
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व्यक्तो दध्यादिन्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसः | न तु 
दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यते । 

तदुक्तं ठोचनकारः--^॑साः प्रतीयन्त इति स्वोदनं पचतीतिव- 
व्यवहारः" इति । अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव खापिते प्रप्त 
कपूरखण्डमरिचादियोगेन रूपान्तरपरिणता प्रपाणकसुच्यते। तथा रल्यादिः स्थायिभावः 
कव्योपस्थापितविभावादियोगेन रूपान्तरपरिणतधिदानन्दचमत्तारखसरूपं आप्तः, 
विषयस्यैव ज्ञानत्वेन परिणाम इति परिणामवादिनां मतम् । ननु चिरबिनष्टख रल्यादेः 
कृथ रूपान्तरापत्तिरिति चेत् , न । रलयादिपदेन रव्यादितादात्म्येनाध्यवसिताया सामा- 
जिकवासनाया रक्षणात् \ तदुक्त प्रकारकृता-“सामानिकानां वासनात्मतया सितो 
रलयादिभौवः" इति । वासनामनङ्गीकु्वतां मतमाह--व्यक्तीङत इति । व्यक्तीकृत 
एव ज्ञान विषयतामापन्न एव रद्ादी रसः । एवकारेण वस्तुसत्त्वव्यवच्छेदः । चिरवि- 
नष्टस्यापि ज्ञानविषयलसभवादिति भावः । व्यक्तीकृत एवेदयनन्तरं वाकारो वोध्यः । 
एतद्यक्तीकरोति- नत्विति । रूपान्तरपरिणामे सदषटान्तप्राचीनसंवादमाह-- 
तदुक्तमिति । यथा पाकसंबन्धेन ओदनरूयं प्राप्तसतण्डुक ओदनत्वेन व्यव्धियते 
तथा ग्रतीतिसंबन्धेन रसरूपं प्राप्ता सामाजिकवासना रसत्वेन व्यवहियत इति भावः। 
रसस्य प्रागनवस्थाद्भीकारे प्राचीनसंवादमाह-- तदुक्तमिति 1 नन्वोदने पचतीदयन्न 
पाकातूर्वैमोदनस्यानवस्थाने क्रियानिमित्तलामावेन कर्मत्वं न खात् , अत ओदनपदस्य 
तण्डुरुलक्षणावदयमङ्खी करणीयेदयसिद्धो दृष्टान्त इति चेदुद्धव्यते, तदा "कटं कसेतिः 
इति दन्तो द्रटव्यः । ^क्रियानिमित्त हि कारकम्ः इति प्रवादय प्रायिकमिति 
भावः । यद्यपि रदयादीनां नायकादिनिष्टतया पूरवैसिद्धलमस्स्येव तथापि सामाजिक- 

निष्ठतया ज्ञानात्पूर्वमिहासत्वं विवक्षितम् । यथा तण्डुलानां पाका्ू्वमोदनत्वं 
नास्ति तथा रद्यादीनामपि ग्रययातूवै रसद नास्तीयर्थः ¦ ननु रतिर्दासश्व- 
इति वक्ष्यमाणकारिकया रलयादीनां स्थायि प्रतिपादितं तदन्न स्थायिपदं निरर्थक- 

1. रसा इति । अत्रायं पूवौपरसंदमैः--्रीतेः स्वपरगत्तत्वादिविकर्पने सर्वपक्ेषु 

म्रतीतिरपरिदायौ । रसस्य प्रतीतिहिं पिद्याचवदव्यवहायो स्यात् ! कितु यथा प्रतीतिमाच्र- 

त्वेनाविरिष्तेऽपि प्रा्यक्षिक्यानुमानिच्यप्ममोत्था प्रतिमानषरूता योगिग्र्क्षूजा च प्रतीति. 
0 

रुपायवेलक्षण्यादन्येव, तद्दियमपि प्रतीतिश्वर्व॑णासखादनमोगापरनामधेया भवतु । तत्निदान- 

भूताया इदयसंबायुपक्घताया विभावादिसामथ्या लोकोत्तररूपत्वाद्रसाः भतीयन्त इति । 
(५ (५ 

ओदनं पचतीतिवद्यवहारः प्रतीयमान एव हि रसः । प्रतीतिरेव विरिष्टा रसना । साच 

नाय्ये लोकिकानुमानप्रवीतेविलक्षणतां प्रसुखे उपायतया संदधाना ¦ वं काग्ये शाब्द 
(१ 

प्रतीतेश्च विलक्षणतां प्रमुखतासुपेक्षयमाणेति ॥ 

१, “व्यक्तीकृत एव रसः ग-पुस्तके नास्ति; व्यक्तः इति ख-पुस्तकेऽधिकम्, २* स एवः क, 

३. 'लोचनकारेणः ग, ४. च्चः ग-पुस्तके नारित. ५. “ङूपान्तर- इव्यादिः “विवक्षितम् इदन्तः 

पाठ एकसिन्पुस्तके नासि. ६. यथाः इलयारभ्य “-नास्तीयथैः" इत्यन्तो द्वितीयसि्युस्तके नास्ति, 
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पुनः खायिपदोपादानं रघ्यादीनामपि रसान्तरेष्वस्थायिखप्रतिपादनाथम् | 
ततश्च हासक्रोधादयः श्रद्धरवीरादो व्यभिचारिण एवं । 

तदु्तम्ू-- 

०रसावश्थः परं भावः खायितां प्रतिपद्यते" इति । 

अस खद्ूपकथनगभं आखादनप्रकारः कथ्यते-- 

खचचोद्रेकादखण्डखप्रकाशानन्द चिन्मयः | 
वे्यान्तरस्पयैशल्यो अरद्माखादसहोदरः ॥ २॥ 
रोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैित्मातमिः । 
खाकारवदभिन्नरववेनायमाखाद्यते रसः ॥ २ ॥ 
रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सखमिहोच्यते । 

इव्युक्तप्रकारो वाद्यमेयविुखतापादकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्वम् । 
तस्येदरेको रजस्तमसी अभिभूय आविर्भावः । तत्र हेतुसथाविधाङौ- 
किककाव्यार्भपरिशील्नम् । अखण्ड इत्येक एवायं विभावादिरत्या- 
सोते तात् नण णाना 

क 

मिलयाशङ्ख समाधत्ते--अञ्न चति ! रसरक्षणे चेदय्थः । रसान्तरेष्विति । 
“व्यभिचारितयाः इति शेषः । रसावस्थ इति ¦ परमिति मान्तमव्ययमेवुकारार्थम् । 
रसेष्ववद्यमवस्थानात् स्थायी ! अनावस्यकत्वे व्यभिचारीदय्थैः । रद्यादियेत्खरूपं 
प्राप्य रसो मवति तद्ृीयंस्तच्राखाद एव प्रमाणमिति तन्निरूपणं श्रक्मते- 

[00०0००01 [1 

1. बह्येति । त्ह्याखदि ब्रह्यमावं अ्रकाद्ते रसे त॒ विभावादिकमपीति भेदात्सद्ये- 

दरत्वकथनम् ॥ 

%. स्वाकारवदिति । यथा ज्ञानखेवाकोरो धयादिस्तसादभिन्रोऽपि तदिषयो बाद 

रङ्ीक्रियते तथाव्रापील्थैः । अत्रेदं त्रम्--सखयं वेदनं तावदङ्गीकायम् । अन्यथा जग- 
दान्ध्यं असज्येत । एव च खनव्यतिरिक्तमाद्यविरहात्तत्तदालिका बुद्धिः स्वयमेव स्वात्म- 

रूपप्रकारिका । प्रकारवदिति । तदुक्तम्--“नान्योऽनुभाव्यो बुच्यास्ि तस्या नानुमवो- 

परः; । याह्यमादकवेधुयौत्छयं सैव प्रकारते ॥° इति । यद्यस्य बाह्यविषयजातसय आहकं 

खयवेदनापरपर्यायं जउद्धितत्वं तयोर्वेधु्यं नाम॒ आ्यत्रेन याहकत्वेन च रूपेण भेदराहि- 

ल्यम् 1 तयोरभेदश्चावुमातव्यः । येन वेदनेन यद्वियते तत्ततो न श्छ्यिते ! यथा ॒ज्ञानेना- 

त्मानः (चक्षुरादीनि पन्ेन्दरियाणि) तैश्च नीलादयो वेचन्ते । भेदे सति वेदनेन सदाथस्य 

संबन्धित्वं न स्यात् । तादात्म्यस्य संबन्धनियमहेतोरभावात् । तसद्रद्धिरेवानादिवास- 
नावद्यादनेकाकारावभासत इति सितम् ॥ 

| 

१, 'अवस्थावित्व-~- ग, >. "रया म्रकाश्युणश्' ख. 
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दिभकाशयुखचमत्कारात्मकः । चत्र हेतुं वक्ष्यामः --खप्रकारात्वादपि 
वक्ष्यमाणरीत्या । चिन्मय इति खरूपार्थे मयर् | चमत्कारथित्तविस्तार- 
रूपो विसयाप्रपययायः । तत्माणलवं चासद्रद्धमपितामहसददयगोष्ठीग- 
रिष्ठकविपण्डितसुख्यश्रीमन्ारायणपादैरुक्तम् । तदाहं धर्मदत्तः 
खम्न्थे-- 

“रसे सारश्चमत्ारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तचमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः । 
तसादद्धुतमेवाह छती नारायणो रसम् ॥ इति । 

अस्येति । रसयेय्थः । स्प्रकारोति । यथा ्ानान्तरं खमोचर् षदा 
प्रकाशयति तथा रस आत्मानमेव प्रकादययतीदयर्थः । चिद् विभावादिसंवित् । 
वेद्यान्तरेति । विषयान्तरसंपरकैणानवच्छिननप्रवाहः । ब्रह्माखाद्सहोदरः ब्ह्मसा- 
्ात्कारसदाः । लोकप्रधानचमत्कारसारः । स्ाकारवदिंति । यथा खसाद्धि- 
नोऽपि देहोऽहं स्थूर इलयादि भेदोटटेखाभावेन प्रतीयते, तथा रसोऽपि ज्ञातज्ञान- 
मेदोटेखाभावेनाखाद्यत इयर्थः । घटादिज्ञाने जाते वेद्मीति यथा ्ञातृज्ञानभेदः प्र 
तीयते तथात्र नेति भावः । द्रा खाकारवत्खविषयवत् । परिणामवादिभिज्खन- तद्विषययोभैदानङ्गीकारादिति मावः । कामलोमादिबीजभूतौ मनोधमौं रजस्तमसी, 
ताभ्यासस्घष्टं खकायेजननेऽसंरणृष्ट मनो मनोधर्मः विद्रणोति--रईत्युक्त इति । 
उक्तखरूप इयर्थः । वायं वहिभेवम् । टोकिकमिति यावत् । मेयं वह विमुखता- 
्ञानाजुकूलव्यापाराभावः । तस्यापाद्कः प्रयोजकः । ज्ञानाजुकूरव्यापारशात्र रञ्नो- 
योगः । अभिभूय खकायोक्षमे कला । आविर्भावः प्रतिबन्धकामावेन खकार्थ- 
सषमत्वेनावस्थानम् । तत्र सलेद्रेके । अलोक्रिको यः काव्यार्थो विभावादिः ख 
परिशीरनमलयन्ताभिनिवेशः भ्रकाशः संवित् । ननु मिरिता विभावादयो रससतत्कथ- 
मखाखण्डलमत आह--अच्रेति ! अखण्डतायामिय्थैः । हेतुमिति । समूदार- 
म्बनज्ञानतादात्म्यमेव हेतुरवक्ष्यते । खप्रकारालादयपीदयादिना सखतादात्म्यपरिभदहः । 
सखरूपाथे इति ! न लच्तमयो यज्ञ॒ इतिवस्माचुर्या्े । लोकातीतार्थाकटनेन 
किमेतदिति ज्ञानधाराजनने चित्तस्य दीषैप्रायस्त्वं चित्तविस्तारः । टष्ेतुभ्योऽसंभ- 
विलक्ञानेन हेलनुसंधाने मनोन्यापारणमेव चित्तविस्तार इद्यपरे । विसयो विसखय- 
शब्दोऽपरपयायो वाचकान्तरं यख सः । यद्रा अपरपर्यायोऽभिन्नः । तल्ाणत्ं 
चमत्कारसारलरम् । सारः ध्थिरांशः । सर्वत्र श्ञारादौ' चमत्कारसारत्वे चम- 
त्कारस्थायिमावत्वे । तस्मात्सरवत्राद्धतरससंभवात् । वस्तुतस्तु रलयादश्यायुमूयमा- 
नत्वे यथायथं इह्गारादिव्यपदेशस्स्यानजुभावेऽद्धतव्यपदेरा इति मन्तव्यम् । 

१. भ्रतीपि' ख-ग-युत्तकयोः. =. अस्य ग, ३. "यद्वा इति नास्ति ऊुत्रचित्. ४, परतीकं 
नास्ति पुस्तकान्तरे, ५. तस्यः इति नारित पुस्तकान्तरे. ६, श्रकाश्चःः नास्ति कुत्रचित्. 

सार् द् ७ 
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केथिदिति प्राक्तमपुण्यश्चाछिभिः । 
यदुक्तस्-- 

“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससंततिम् ।' इति । 
यद्यपि खादः काव्या्थसंमेदादात्मानन्दसमुद्धवः ।' इत्युक्तदिशा 

रसस्याखादानतिरिक्त्वम् , तथापि “रसः खाच्तेः इति काल्पनिकं भेद- 
खररीकृत्य कर्मकतैरि वा॒ प्रयोगः । तदुक्तम्-^रखमानतामात्रसा- 
रत्वास्मकारशरीरादनन्य एव हि रसः" इति । एवमन्यत्राप्येवंविध- 
खटेषूपचारेण प्रयोगो ज्ञेयः । 

नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वसुक्तं अवति । व्यञ्ञनायाश्च ज्ञानविो- 
षत्वाद् द्वयोर्यमापतितम् ! ततश्च-- 
्राक्तनति ! रेहिकपुण्वस्ेतच्छरीरे सुखजननासंमवादिति मावः । प्रमिण्वन्ति 
आसादयन्ति ! यद्यपीति । काव्यार्थसंमेदाद्विभावादिमेखकात् । आला उद्धिः, 
आनन्दः खुखम् , तयोः समुद्भवो विषयान्तरतिरोधानेनावि्मावः । “रसः खादते" इति 
मरयोग इति वक्ष्यमाणेनान्वयः । काल्पनिकमारोपितसुररीकृलय अङ्गीकृ । रसाखादयोः 
कर्मक्रियामावेनोषठेखो मेदग्रहणमन्तरेण न संभवतीति भावः । तत्मयोगस्य आमा- 
प्योपपत््यर्थमाह--कमेकतैरि वेति } रसः खयमेव खायते ! खःसिच्नलाद्- 
विपय इद्भिप्रायः । रसस्ाखादरूपत्वे प्राचां संवादमाह--रस्यमानतति । रस. 
मानता आखाद्ः, तन्मात्र । न लतिरिक्तसय । सारलात् सामानिकानासुपादेयलात्। 
प्रकाशशरीरात् संवित्खरूपात् । ज्ञानरूपतापन्न एव रद्ादिः सामाजिकानामानन्द- 
चमत्कारसंवर्नोपादेयत्वाद्रस इति भावः । ननु विभावादिमेरुकानायमानानन्दसंच- 
रितिमिलितविभावादिसंविद्रस इत्युक्तं भवति । विभावादीनां मेलकश्च विभावादि- 
विरि्वेदिष्टयावग्यकन्ञानविषयलमिलवस्यं वाच्यम् । प्रकारान्तरेण तन्निरूपणसा- 
राक्यत्वात् । ताद्शज्ञानं च विभावादीनां प्रयेकन्ञानादेव भवति । एवं च तादश- 
ज्ञानानन्तरं रसाखादः कथं जायतासुपायाभावादियभिप्रायेण शड्ते- नन्विति । 
ठतावता रसस्य बिभावादिससुदायप्रकारसय रसलङ्गाकारेण । अङ्ञेयत्वमिति । 
ईपायलाभावादिल्थः \ खप्रकाशस खायुत्पत्येवज्ञेयत्वमिति भावः । नलु व्यज्ञन- 
यैव रसाखरादो जायतामिखत आद--च्यञ्जनायाश्चेति । विभावादिसमुदायसा- 
(3 त त 

जा ५१७१.७१ 

१. स्थनेषु क-ख. २. भवतीति" च. ३६. “द्दानीं स्वादनाख्यव्यापारेण सामाजिकानां खवा- 
सनासाक्षात्कार एव रस इत्यभिनवगप्ताचार्यादीनां मेतद्धपन्यस्यति- नन्वित्यादिना तादात्म्येन गोच- 
रीत इद्यन्तेन' इत्यधिकं कुबचित्. ४. उपायत्वाावादियर्थः* इति नास्ति पुस्तकान्तरे. ५. “व्यज्ञ- 
नायाश्चेति । व्यज्जनाजन्यप्रतीतेशचेयर्थः ानविशेषत्वाद् आस्ादविलक्षणज्ञानरूपत्वात् । ननु सौमा- 
निकादृष्टवशद्धिषयसेन्दरयाच व्यञ्जनाजन्यम्रतीतेरायास्वादरूपत्वसुपपद्त इयत आह--द्वयोरेक्यमाप- 
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'खन्ञानेनान्यधीदेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः । 
यथा दीपोऽन्यथाभावे को विेषोऽसख कारकात् ॥' 

इ्युक्तदिसा धरप्रदीपवद् व्यङ्गयव्यञ्ञकयोः पार्थक्यमेवेति कथं रसस 
व्यङ्गयतेति चेत्; सूत्यसुक्तम् । अत ॒एवाहुः-“विलक्षण एवायं 
कृतिक्ञधिभेदेभ्यः खादनास्यः कथिद्धयापारः ।” ईति । अत एव हि 

५ र (न मभ्येख चेद्थैः । ज्ञानविरोषलाद् विशिष्टवैरिष्चज्ञानरूपलात् । द्रयोर््यज्ञयव्यज्ञक- 
योः । ततश्च द्रयोरेक्यापाताचच ! अस हेतोः कथं रसस्य व्यज्यतेदयच्रान्वयः । द्वयोः 
पार्थक्य एव व्यज्गयव्यज्ञकभावः संभवतीदयाद-स्वज्ञानेनेति । खं व्यज्ञकत्वेना- 

भिमत तस्य ज्ञानेन अन्यधीहेतुव्यज्ञयग्रतीतिकरः सिद्धेऽथं सतीर्थः 1 अन्यथा- 
भावेऽसिद्धार्थज्ञापकत्वे अस्य ज्ञापकस्य कारकाजनकात् । जनको हि कायेमुताय 
म्रकारायतीति भावः । अभिनवगुप्ताचायेमतानुसारेण रसाखादोपायमाट--अत 

एवेति । निरुक्तपूर्वपक्षादेवेदर्थः । आहुः । अभिनवयुप्ताचार्यमतानुयायिन 
इति रोषः 1 भट्ररोषटटादयस्वु-रसस्य व्यज्गयत्वमेवाङ्गीङुर्वम्ि 1 तथाहि-रामादये 
व्यञ्जनया प्रतीयमानो रादिज्ञानसंबन्धेन सामाजिकव्रत्ती रसः, तच ज्ञान रामः 
सीताविषयकरतिमान्" इव्याकारकमेव ! यथा चिरविनष्टखापि यागादेः खजन्यापूर्वै- 
सत््वेनैव खगौयव्यवहितपू्ैवत्तिखं कल्प्यते, तथा रदयादेरतीतस्यापि खगोचरज्ञान- 
स्वेनेव सामानिकवृत्तित्वं कल्प्यत इदयवधेयम् । लाघवायुसंधानपरेण मन्थक्रता 

अस्मिन्नेवं मते “अभिधादिविरक्षण- इदयादिना खरसः प्रकाशयिष्यते । अथ 
रससाक्षात्काराचुकूकः, कतिरत्पादनम् , ज्ञपिभेदा ज्ञानायुकूलव्यापारविदेषा व्यज्ञना- 
द्यः, कश्ित्सहदयाचुभवसिद्धः । अत एव विरक्षणन्यापारखीकारादेव विलक्षणाः 
करणव्यज्ञनादिभिन्नाः । व्यषदेशा व्यवहाराः । एव च यथा संयुक्तसमवायेन खखा- 
दिसाक्षात्कारः, तथाखादनाद्यव्यापारेण वक्ष्यमाणखवासनासाक्षात्कार इति भावः । 
यथा भूतङं रजतवदिति ज्ञानं शक्तये खोक्रिकं रजतांशे रोकिकम् , तथा रस- 
साक्षात्कारोऽपि वासनांसे लोकिको रां उपनीतभानात्मकालोकिक इलयवधेयम् । 
नयु वासना तावदिच्छादिवद्भणविरोष एवास्तु, तथा सति संयुक्तसमवायेनैव तरह 
अविष्यति किं खादनाख्यव्यापारेणेति चेत् , न । तस्या युणविशेषत्वे प्रमाणाभावात् । 
न च ङाघवमेव तत्र मानमिति वाच्यम् । तत्र सत्तागुणत्वसंबन्धकत्पने गौरवात् 1 
न च तस्या अद््टरूपलरमस्विति वाच्यम् । तथात्वे साक्षात्कारायुषपत्तः । नापि ज्ञाने- 
च्छारूपलम् । भराक्तनीलयनेन स्थिरत्वलाभाज्ज्ञानेच्छायास्तरृतीयक्षणे नाशात् । नापिं 

तितम् । ततश्चेति 1 ततो विभावादाखादस्य रसत्वाङ्खीकारात् ! द्व्ोरव्यङ्गयग्यञ्जकयोरेक्यमापतितं 

चेत्यथः । फलटीमूतज्ञानकारणीमूतज्ञानविषयविभावाद्यतिरि क्तविषयत्वाभावादिव्यथेः । विषयनेद् एव 

वयङ्ग्न्यज्ञकभावः सर्भवतीति । प्राचीनसंवदेनाह--खज्ञानेतिः इत्यधिकं पुस्तकान्तरे. 

१, 'सल्यसुक्तम् इति ग-पुस्तके नास्ति, २. शतिः कपुस्तके नास्ति ३. (ततः खग. 

9. “ख~ इत्यादि “अथः इत्यन्तं पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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रसनाखादनचमकत्करणादयो विरक्षणा एव व्यपदेशा इति । अभि- 
धौदि विरक्षणव्यापारमात्रप्रसाधनभदिरेरसाभी रसादीनां व्यज्गयत्- 
मुक्तं भवतीति । 

संस्काररूपत्वम् । तसातीचियत्वेन श्रयक्षासंभवाद्रसस स्छतित्वापत्ते । ननु तथापि 
"वासनावानहम्' इति ज्ञानाकारः स्यादिति चेत्, न । प्रथमं नाव्यकाव्यदरदनश्न- 
वणाभ्यां विभावाचुभावयोरुपस्ितिः । एवमाक्षेपेण क्चटिदयेव व्यभिचारिस्थायि- 
भावयोरुपसिथितिः । क्रचिच्छब्देनापि तयोरुपस्थितिः । सा च दोषतया वक्ष्यते । ततो 
वक्ष्यमाणसाधारणीकरणाख्यन्यापारेण सीतादयो मम रामस्य वेति विभावादिचतुध्ये 
अयेकं साधारण्यग्रययस्तदनन्तरं व्यज्ञनया रससमानाकारभ्रयययस्तदनु तत्सहकृतेन 
खादनाख्यव्यापारेण रामोऽहं सीताविषयकरतिमान्ः इलयाकारकः खवासनायां 

रव्याद्यभेदं खस्मिन्नायकाभेदमवगाहमानः साक्षात्कारः संपद्यते । भतरं रजतवत् 
इति अमे भुक्तिल्लादिकमिव वासनालादिकमनर न भासत इति भावः । श्रमाता 
तदभेदेन खात्मानं अतिपयतेः इति “उत्साहादिससुद्धोधः साधारण्याभिमानतः इति 

वक्ष्यमाणबलादवसीयते*। अस्मिन्मते पदाथौन्तरस्य वासनायाः, खादनादिव्यापारस् 
व कल्पने गौरवमसदिष्णुराह--अमि धादीति । आदिना लक्षणातात्प्ययो्हणम् । 
अभिधादिविलक्षणव्यापासे व्यज्ञना तन्माच्रप्रसाधने प्रहरैः सयजेरस्माभिनवीनाल. 
कारिकैः । मा्नरपदेन खादनादिव्यवच्छेदः । व्यज्गयत्वे व्यज्ञनाजन्यबोधविषयलम् । 
तच रसस्य खप्रकाराव्यज्ञनाजन्यविभावादिसंवल्ितरव्यादिज्ञनरूपतवाद्गीकारेण संभ. 
वति । तथा च निर्क्तसाक्तात्कारे रलयादेरुपनायकत्वेन रलादिग्यज्ञनं भवद्धि- 
रवद्यमङ्धीकार्थम् } तदेवास्माभी रस उच्यते । किमधिकेन वासनादिनानापदार्थ- 
कल्पनेनेति भावः । अत एव वक्ष्यति--'अङ्गीकायां तुया इत्तिर्बोधे रसादीनाम् 
इवि । अत एव रसादेरसंरक्ष्यक्मनव्यज्गयलमुपपयते । व्यज्ञनापक्षे द्रयोरेक्यमाप- 
तितं- इदयादि यदषणसुक्तम् । तदपि न सम्यक् । व्यज्ञनाया वक्ततात्पयेरूपज्ञान- 

त्वेन निरूपितलखाद्रससय च तद्धिनभावात् । यद्रा विभावादीनां प्रयेकं ज्ञान जनक 

विदिषटज्ञानं जन्यमिति मेदाज्गीकारात्। न च साक्षात्तारसेवाखादरूपवं न तु व्यज्ञ- 
नाजन्यबोधस्येति वाच्यम् । व्यज्ञयचारत्वेनैव व्यज्ञनाजन्यबोधखाप्याखादरूपल- 

१. “इतिः ग-पुस्तके नास्ति, >. “आदि” क-पुस्तके नास्ति. ३. “व्यापारवलेनः इति पुस्त- 

कान्तरे. ४. भ्ननु व्यञ्जनाया रसस्मानाकारम्रतीयज्खीकारे किं मानमिति चेत्, न । रसीद्धोघे 

रल्यादिमत्तामानार्थं तदङ्खगकारात् । न च मराथभिकरव्यादिमत्ताज्ञानेनैव तद्भानमिति वाच्यम् ४ 

खाधारणम्रतीलयनन्तरं तस्य नाशात् \ न च विभावादिजीवितावधिरिति काव्यप्रकाशदशनेन तस्य 

क्षणचतुष्यावस्थायित्वमिति वाच्यम् । तदजुद्धावयतां अन्थकरता तदनङ्कीकारात् । यदि च विनदय, 

दवस्थमेव विभावादिज्ञानं रसोद्धोधकभिद्युच्यते तदा सामाजिकानां नायकाद्भेदनानाथ तदङ्गीकार 

इति मन्तव्यम् 1 यदि ल्वमेदस्य संसर्मविषयाभानमङ्गीक्रियते तदा तदङ्गीकारं विनाष्युपपत्तिरिति ध्येयम् 

इत्यधिके कुचित, ५५. "एतन्मते विभावादिज्ञानसहकरूतया व्यञ्जनया रप्तरूपरल्यादिज्चानं जन्यत 

इति ग्यज्गघव्यज्ञकयोः पारथक्यसंभवात् इत्यधिकं पुस्तकान्तरे. 



तृतीयः परिच्छेदः । ७७ 

ननु तर्हिं करणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रससं न स्यादिदुच्यते- 

करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम् ॥ ४ ॥ 
सचेतसामदुभवः प्रमाणं तत्र केवलम् । 
आदिश्ब्दाद्ीमत्सभयानकादयः । तथाप्यसहृदयानां खुखमुद्रणाय 

पक्षान्तरसुच्यते- 

किंच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि खात्तदुन्युखः ॥ ५॥ 
नहि कश्ित्सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रबतेते । करणादिषु च 

सकरसयापि सामिनिवेशपवृत्तिदरीनात्सुखमयत्वमेवं । 

संमवात् ) ननु वासनाया अनङ्गीकारे कथं श्रोत्धियजरन्मीमांसकानां रसाभिव्यक्किने 

जायत इति चेत्, न ! रसाखादषखजनकपुण्याभावात्। अत एव केधित्ममातृमिः” 
इत्युक्तम् । तर्हिं रसस्यानन्दमयल्रखीकारे । तदुन्मुखः करुणादिरसव्यज्ञककाव्यादि- 

1. करूणति । रसगङ्गाधरेऽप्युक्तम्-- ननु रतेरस्त॒ नाम रामादाविव सहृदयेऽपिं 

सुखविदेषजनकता, करुणरसादिषु त॒ खायिनः योकदेदःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथ- 

मिव सहृदयाह्ादहेतुत्वम् । प्रत्युत नायक इव ॒सहृदयेऽपि दुःखजनननसेवोचिघयात् । 
न च सलस्य रोकादेदःखजनकत्वं कुम्, न कद्प्तिखेति नायकानमिव दुःखम् ; 

न सहृदयस्येति वाच्यम् । रस्नसपोदेभयकम्पाचनुप्ादकतापत्तेः । सहृदये रतेरपि कच्पि- 

तत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्; सलम् । दङ्गारप्रधानकाग्येस्य इव॒ करुणप्र- 

धानकाव्येभ्योऽपि यदि केवराहद एव॒ सहृदयहृदयग्रमाणकस्तदा कायौनुरोपेन कारणख 

कुर्पनीयत्वाह्छोकोन्तरकाय्यव्यापार खेवाह्ादप्रयोजकत्वमिव दुःखप्रतिवन्धकत्वमपि कस्प- 

नीयम् । अथ यद्याह्ाद इव दुःखमपि अ्रमाणसिद्ध॒तदा प्रतिबन्धकत्वं न कस्पनीयम् । 

स्वस्वफारणवश्चाचोभयमपि मविष्यति । अथ तत्र कवीनां कत सहृदयानां च भोतु 

कथं प्रवृत्तिः । अनिष्टसाधनस्वेन निवृत्तेरयितत्वात् । इति चेत्; इष्टयाधिक्या- 

दनिष्टस्य च न्यूनत्वाच्न्दनद्रवरेपनादाविव प्रदृत्तेरपपत्तेः ॥ केवलाह्ादवादिनां ठु 
मवृत्तिरप्रत्यहैव । अष्टुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवसखवामान्यात् । न तु दुःखात् । 
खत एव भगवद्भक्तानां मगवद्णंनाकर्णनादश्चुपातादय उत्पचन्ते । नहि तत्र जात्वपि 

दुःखानुभवोऽस्ि । न च करुणरसादो खात्मनि शोकादिमदशरथादितादात्म्यारोपे 

याह्ादसतदा खभ्रादौ संनिपातादौ वा खात्मनि तदायोपेऽपि स स्यात् । आनुम- 
विकर च तत्न केवलं दुःखम् । इतीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम् । अयं हि लोकोत्तरस्य 

काव्यव्यापारसख महिमा, यस्प्योञ्या अरमणीया अपि श्योकादयः पदाथा आह(दम- 
लोकिकं जनयन्ति । विलक्षणो दि कमनीयः काव्यव्यापारसमुद्धूत आसवाद प्रमाणान्त 

रजगदनुभवादिति ॥ 

१. नत~ इत्यादि “तेः इत्यन्तं घुस्तके नास्ति. २. सचेताः घ. ६. तिः ग, 



७८ साहित्यदपणे 

अनुपपत्यन्तरमाह- 
तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता । 

करुणरसस्य दःखहेतुत्वे करुणरसम्रधानरामायणादिपवन्धानामपि 
दुःखदेतुतापसङ्गः सत् । 

ननु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह- 

देतत्वं शोकहपादेगतेभ्यो लोकसं भयात् ॥ ६ ॥ 
शोकहषादयो रोके जायन्तां नाम रोकिकाः। 
अलाकरिकविभावत्व प्रापनेभ्यः काव्यसंश्रयात् ॥ ७ ॥ 
सुखं संजायते तभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्तिः 

ध्ये खट वनवासादयो रोके दुःखकारणानिः इत्युच्यन्ते त एव 
हि काव्यनाय्वसमर्षिता अलोकिकविमावनव्यापारवत्तया कारणशब्द- 
वाच्यतां विहार्यायोकिकविमावशब्दवाच्यत्वं भजन्ते । तेभ्यश्च 
सुरते दन्तधातादिभ्य इव सुखमेवं जायते । अतश्च “लोकिकसोक- 
हषादिकारणेभ्यो गोकिकरोकहषीदयो जायन्ते इति खोक एव परति- 
नियमः । काव्ये पुनः सर्वेभ्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेव जायते 
इति नियमान्न कथिदोषः 

कथं तहिं हरिश्न्द्रादिचरितस काव्यनायययोरपि दथैनश्रवणा- 
भ्यामश्चुपातादयो जायन्त इत्युच्यते- 

अश्ुपातादयसतदरदरतत्वाचेतसो मर्ता; ॥ ८ ॥ 
तर्हिं कथं काव्यतः सर्वेषामीदशी रसामिव्यक्तिने जायत इत्यत 

श्रवणादौ प्रवर्तः । सचेतनः सामाजिकः । अनुपपत्यन्तरमनिष्यपत्यन्तरम् । चराचर- 
वस्तुजातं रोकस्ठस्य संश्रयात् खमभावात् । काव्यसं्रयात् काव्यसंबन्धात् । सुखं 
खखमेव सर्वेभ्यो लोकिकरोकदहषैनि मित्तेभ्यः । तर्दिं करणादीनां सुखमयत्वखीक्रारे । 
अश्चुपातादय इदयादिना निःश्वासादिपरि्रहः । तलाद् र्षण गचछितप्रायलात् । 

१. ककरुणादिः क. २. स्स्यादियर्थन्ग. इ. नज दर्षशोकादिकारणेभ्यो हर्षशयोकादय प्व 
जायन्त इति व्याप्तिः, तत्कथं विभावादिभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह' ग. ४. अङोकिकः इति नासि ग- 
युस्ते, ५. "एवः क-पुस्तकै नारित. ई. "अत्तश्चः इति गपुस्तके नास्ति. ७. 'अपिःक. <. ग 

पुस्तके च्वेतस्याः कारिकायाः श्चेतसो द्ववीनवा्सुखेऽप्यश्चपातादयो भव्रन्तीदयःः इति व्याख्या. 

५. “ननु कथः ग, 



ततीयः परिच्छेदः । ७९, 

न जायते ज्॒दाखादो विना रल्यादिवासनाम् । 
वासना चेर्दीनीतनी प्राक्तनी च रसाखाददेतुः । तत्र याया न 

स्यात्तदा ओोत्रियजरन्मीमांस्कादीनामपि सा सात् } यदि द्वितीया न 
स्यात्तदा यद्रागिणामपि केषांचिद्रसोद्योधो न दद्यते तन्न सात् । 

उन्तं च धर्मदत्तेन- 

'सवासनानां सभ्यानां रसस्याखादनं म्रेत । 
निवोसनास्तु रङ्गान्तः काष्ठु्यार्मसनिमाः ॥' इति । 

ननु कथं रामादिरव्यादुद्योधकारणैः सामाजिकरत्याुद्रोध इधयु- 
च्यते-- 

व्यापारोऽसि विभावादेनोस्ना साधारणी कृतिः ॥ ९ ॥ 
तस्रभवेण यखासन्पाथोधिपुवनादयः। 
प्रमाता तदभेदेन खात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ 

परमते वासनाया रसवोधहेतुत्वे अन्वयव्यतिरेकौ । प्रमाणमाह-न जायत इति । 
तदास्वादो रसाखादः । रल्यादिवास्नानां रयादितादात्म्येन प्रतीयमानां वासनाम् । 
भिल्तियोरेव तयोः कारणलं दरीयति-- तन्नेति । श्रोचियो वैदिकः । स रसाखादः । 

तद्रत्युटोघादथैनम् । नवु श्रोत्रियादीनां प्राक्तनवास्षनासत्वे कि प्रमाणमिति चेत्, 
तदभावे प्रमाणासत्वेनेव तत्सिद्धेः! न च फलाभाव एव तत्र मानमिति वाच्यम् । 

इदानीं तनवासनाव्यतिरेकसैव फलामावप्रयोजकलोपगमेनोपपत्तो तदभावसय तत्प्र- 

योजकत्वकव्पनाया अन्याथ्यत्वात् । वस्तुतस्तु इदानींतनवासनायां भ्रमाणं नासि । 

न च रागादन्यथानुपप्तिरेव मानमिति वाच्यम् । तस्या रागादि प्रद्यजनक्रत्वादि- 

रसाधनताज्ञानादिनैव तत्सिद्धेः \ रङ्ान्तरैय्ारामष्ये । ऊुञ्यं भित्तिः। निवोसनानां 
काष्टादिवद्रलादुद्रोधो न जायत इयर्थः । रसबोधे साधारण्यामिमानख कारणतां 

व्यवस्थापयितुमाशङते- नयु कथमिति 1 रामादिरयायुद्रोधकारणेरिति । 

सीतादिभिरिदयथेः ! सामाजिकरल्यावुद्रोघः सामालिकरलयादिवासनोद्रोधः । तेषां 

तं ब्रल्यसाधनलादियर्थः । सामाजिकानां सजातीयरल्यदिसाजालेनापि नायका- 

यमेदावगाहिरसमरहोपपत्तौ वक्ष्यमाणसमाधानमर्किचित्करमिदयतो मनुष्यसामाजि- 

कानां सुदुर्जयभ्रतिवीरारम्बनोत्साहोद्रोधोऽखन्तासंभवीति तसुपपादयिठुं वीररसं 

द्रैयन्समाघत्त--व्यापासे.म्स्वीति। खा श (रणं नायकसामानजिकसंबन्धिनं 

करोति उभयसंबन्धित्वेन प्रतिपादयतीति साधारणी कृतिः । तत्प्रभावेण तजन्य- 

9. "राल्ादहेतु” इति गयको नास्ति, >. "तदाः खच-युस्तकयोनास्ति, च 'नन्विद्युपो- 
दातोः ग-पुस्तकरे नास्ति, 
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ननु कथं मनुष्यमात्र समुद्रलङ्कनादाबुत्ाहोहोध इव्य॒च्यते-- 

उत्साहादिसथुद्धोधः साधारण्याभिमानतः । 
चणामपि सयुद्रादिरुङ्नादो न दुष्यति ॥ ११॥ 

रत्यादयोऽपि साधारण्येनैव प्रतीयन्त इत्याह- 

साधारण्येन रत्यादिरपि तद्रसरतीयते । 

रत्यादेरपि लात्मगतत्वेन प्रतीतो सभ्यानां नीडातङ्कादिरभवेत् । 
परगतत्वेन तरसखतापातः । 

॥ 

साधारण्याभिमानेन यस्य रामस पाथोधिष्टवनादयः समुद्रनिग्रहादयः! आदिना 

रावणनिग्रहादिग्रहणम् । प्रमाता सामाजिकः । तद्भेदेन रामाभेदेन ! खात्मान खम् । 
सवोपवासादिभिरप्युदगरेः खकूपमस्यानवसखोकयन्तम् । भ्रभेदभीसाननविम्बमल्थि 

विव्याध बाणत्रितयेन रामः ॥ असख श्रीरामस । अचर श्रीरामोत्साहस्य समुद्र 

आरम्बनविभावः । खरूपानवखोकनसुदीपनविभावः । समुद्रवेधनमनुभावः । भ्रभेदो 
व्यङ्गयः । कोधो व्यभिचारिभावः । एषु साधारण्याभिमानान्मसुष्यसामाजिकानामपि 
रामोऽट्ं कुद्धः खरूपानवलोकनोरी पितसमुद्रवेधनायुकूरसमुद्रनिग्रह विषयकोत्सा- 
टवान् इति श्रतिपत्तिरत्पद्यते । अचर ज्ञानोपनीतस्य श्रीरामोत्साहस्याभदेन खादना- 
्यव्यापारेण खवासनेव सामाजिकैराखायते । न च "यसय हनूमतः पाथोधिष्टवना- 
दयः समुद्रतरणादयः" इति यथाश्रुतमेव सम्यगिति वाच्यम् । ताद्योत्साहस्य वीर- 
रसत्वाभावेन प्रकृताञुपयोगित्वात् युदडदानदयाघर्मोत्साहस्येव वीररसत्वाङ्गीकारात् । 
नायक्सामाजिकामदबोधमसुपपाय वासनोत्साहायभेदबोधमुपपादयिवमाद-कथ- 
मिति । मनुष्याणां ताद्शोत्सादाद्यसंभवेन साजालेनाभेदप्रतीतिनं भवतीति सूच- 
नाय मचुष्यमात्रसेति ! लद्खनं नित्रहः! साधारण्यासिमानत इति। ससुद्रर्द्वनो- 
त्साहादिः मम रामादेश्वेति साधारण्यग्रहादियर्थः। न दुष्यति उपपद्यते । नलु 
ज्ञान प्रल्यासत्या संनिक्रष्टसयोत्साहादेः साक्षादेव सामाजिके भ्रकारत्वमस्तु किं वास- 
नायाः प्रकारलाद्धीकारेणेति चेत्, न । वासनांशे साक्षात्कारत्वभ्रमात्वाचुपपत्तेः । 
लोकिकम्रलक्षयेव साक्षात्छारलाङ्गीकारात् पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससंत- 

विम्" इद्यादि प्राचीनव्यवहारेण श्वर्भिणि सर्वमध्रान्तं प्रकारे तु विपययः" इत्युकत- 
दिश्या रसबोधस्य वासनां प्रमात्वमङ्धीक्रियते । एतदभिप्रायेणेव पूर्वकारिकायां प्रमाव- 
पदोपन्यासः । स्थायिभावानां साधारण्यप्रतीतौ प्रतिबन्धकाभावसुपपादयितुमाह-- 
रत्यादयोऽपीति । आदिन्छययस्न्न-रादिपरिभ्रहः । तद्द् विभावादिवत् । उपपाद- 
यति-रत्यादेरपीति । अपे्तत्वेन आत्ममात्रसंबन्धित्वेन । आतङ्कः राङ्ा । 
परगतत्वेन नायकमाच्रसंबन्धित्वेन प्रतीताविलन्वयः। अरस्यतापातो निरक्तसाक्षात्का- 
| 

१. .रल्यदे~- इत्यारभ्य “-इयाह इव्यन्तः पाठः ग-पुस्तके नास्ति, >~ श्यात्मगतसेनः घ्. 



तृतीयः परिच्छेदः | ८१ 

विभावादयोऽपि प्रथमतः साधारण्येन परतीयन्त इव्याह- 

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ।॥ १२ 
तदाखादे विभावादेः परिच्छेदो न वियते । 

ननु तथापि कथमलोकिकल्वमेतेषां विभावादीनामिदुच्यते-- 

विभावनादिव्यापारमरोकिकयुपेयुषाम् ॥ १३ ॥ 
अलोकरिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम् । 

आदिचब्दादनुभावनसंचारणे । तत्र विभावन रद्यादेर्विरोषेणाखा- 
दाङ्करणयोग्यतानयनम् । अनुभावनमेवंमूतस् रत्यादेः समनन्तरमेव 
रसादिदूपतया भावनम् । संचारणं तथामूतसेव तख सम्यकारणर । 

रविषयत्वाभावापत्तिः । एवं च र्यादिर्ममैवेति नायकस्येवेति संबन्धविरोषखीकारा- 
ध्यवसायस प्रतिबन्धकस्याभावः सूचितः । एतदुपकरणं नैव ममेति नैव नायकसेति 
सेबन्धविरोषपरि्रदाष्यवसायस्याप्यभावो बोध्यः । विभावादौ साधारण्यप्रतीतिं 
प्रतिबन्धकाभावप्रदशनेनोपपादयति-विभावादयोऽपीति । आदिना अनुभाव- 
व्यभिचारिभावयोभ्रेहणम् । प्रथमतो रसबोधात्मराक् । परस्य नायकस्यैव, न परस्य नेव 
नायकस्य, ममेति ममेवेति, न ममेति नैव ममेति, तदाखादे रसाखादे भाविनि सति 
परिच्छेदः संबन्धविदेषखीकारपरिद्यराध्यवसायः । तथा च तादशाध्यवसायस्य 

ग्रतिबन्धकस्याभावेनोपहितः साधारणीकरणादयन्यापारः सामाजिकानां सीतादयो मम 

रामदेश्वेति साधारणप्रययमन्याहतमेव जनयतीति भावः ! ऊोकिकानामपि विभावा- 
दीनामढठोकिकत्वसाधनोपायं साधयित॒मारङते-नन्विति ! तथापि साधारणी- 

कृलयाख्यन्यापारखीकारेऽपि ! एव रसोत्पत्त्य॑युगुणमेतेषां विभावादीनाम् । नन्वेतेषाम- 
ङोकिकत्वं रसोत्पत्तेविंगुणमेव न तसुयुणमलोकिकात्फलसिद्धर्छ्चरत्वादत आद- 
भूषणमिति । (अङोकिकरससिद्धेः" इति शओेषः । भूषणमनुगुणम् 1 दूषणं विगुणम् । 

तथा चालौकिकाष्टोकिकफलसिद्धिरमास्त्, विभावादीनां कान्यनिबन्धनादलोकिकत्वे सति 
तेभ्योऽलोकिकरसोत्पत्तिः सामाजिकानामनुभवसिद्धेवेति दुरपक्प एवारोकिकयोः 
कार्यकारणभाव इति भावः । रसस्यारोकिकत्वसुपपादयिष्यते । विभावनादिषदब्यु- 
त्पत्तिरुभ्यमेव विभावनादि खरूपमाद- तत्रेति । विशेषेणेति विभावनपदघरितस्य 
विशब्दस्यार्थः । अतिशयेनेति तदर्थः । अङ्करणमङ्करसद्शीभवनं सूक्ष्मरूपेणावि भावः । 
एवं च रद्यादेः सृक्ष्माखादरूपेण य॒ आविभौवस्च्छक्तिप्रापणमिति समुदितार्थः । 

१, श्रथमतः' क-ख-पुस्तकयोर्नास्ि. २. नन्वित्युपोद्धातो' गपुस्तके नास्ति, ३. (तथापि' क- 
पुस्तके नास्ति, ४. “आदि ~ इल्यादिः शरणः इत्यन्तः पाठो ग-पुस्तके नास्ति. ५. (त्य ग-पुस्तके 
नास्ति, ई. 'परिपोषणमिल्यथः" इत्यधिकं ग-युस्तके, ७. .अनुभर्व' पुस्तकान्तरे. <. 'दष्टचरणत्वात् › 
पुस्तकान्तरे, 
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विभावादीनां यथासंख्यं कारणकार्यसहकारितवे कथं त्रयाणामेव 

रसोद्धोधे कारणत्वमिद्युच्यते- 

कयकारणसंचारिरूपा अपि हि लोकतः ।॥ १४ ॥ 

रसोद्धोधे चिभावायाः कारणान्येव ते मताः । 

प्रा्यथेचौरादिक.भूः धातुना विभावनपदसिद्धिरवघेया । एवभूतस्य सुक्ष्माखादरूपेणा- 
विभूतस्य समनन्तरमिति अवुभावनपद्घटितस्यानुदब्दस्यार्थः । रसादिरूपतया राज्ञा- 
रादिरूपतया ! यद्रा रलादेरिलयादिपदेन देवादिविषयरलयादीनामपि परिग्रहः । रसादी- 
ल्यादिपदेन भावादिपरिग्रदः । एतेन भावादीनामपि विभावादिजन्यत्वसुक्तं भवति । 
भावनसुत्पादनम्। सृक्ष्माखादसूपेणाविभूतस्यापि तस्य रसव्यपदेशो नासि, किं त्वनुभा- 
वपरिपुष्सेव । नत्वद्करे दक्ष इति व्यपदेशः, किंतु काण्डपट्टवोद्रम एव } तथाभूतख 
रसादिरूपेणोत्पन्नस तख रद्ादेः सम्यग चारणमाखादपान्नीकरणम्। व्यभिचारि- 
भावेनालन्तपरिपुषटसेव रल्यादेरयन्ताखादनमिति भावः । एवे चाखाद्परिपोषाति- 

परिपोषजनकत्वेनेवाुभाव संचारिभावयोराखादजनकत्वमिति भावः । विभावाः कार- 
णानि ! अनुभावाः कायौः(र्याणि)) सं चारिणः सहकारिण इति कमः। ननु सहकारिपदं 
कारणविरशेषपरं कथं रयदेः कायेविशेषाणां नि्वदादिसंचारिभावानां सहकारित्वसुपप- 
यते 1 उच्यते--साधनस्यानुमानवादिमते खकारणायुमितौ मनसः सहकारितया 
लोके वथाव्यपदेल्ात्। नयु तथापि निवेदादीनां रलयादिकायत्वे नाञुश्रावत्वमेव 
युज्यते कर्थं संचारित्वमिति चेत्, न । तेषां व्यापारवैरक्षप्येन फल्वैलक्षप्यायप- 
देरवैरक्षण्यस्योचितत्वात् । संचारिरूपाः सहकारिरूपाः 1 रोकतः रोके कारणान्येव । 

इति निरुक्तव्यापारत्रयबखद्रयादेराखादरूपत्वेनोत्पादनादिति भावः । नज “विभा- 

वानुभावन्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिःः इति युनिवचनाद्विभावादीनां ससुदिता- 
नामेव कारणत्वं वाच्यम् \ तथा सति कारणान्येवेति बहुवचनमयुपपन्नम् । ताट- 

दास्थङे एकवचनसैव युक्तत्वात् , तरृणारणिमणिन्यायेन प्लेकं कारणताप्रययप्रस- 
ङ्च ! अत एव काव्यप्रकाशे--“शक्तिर्निपुणता खोकशाख्रकान्यादयवेक्षणात् । काव्यज्ञ- 

िक्षयाभ्यास इति हेवुस्तदुद्धवे ५" इयच्र च्यः समुदिता हेतुनं तु हेतवः” इत्युक्तम् । 
उन्च्यते--कारणपदसैकधर्मावच्छिन्नकायं तानिरूपितकारणतापरत्वे दयकवचनम् । 

कारणतामात्रपरत्वे तु तादृ्स्थङेऽपि बहुव चनं साधु । अकृते रयादः कायभूतयो- 

रप्यनुभावन्यभिचारिभावयो रसरूपतोत्पत्तौ कारणत्वमिति कारणतामात्रे तात्पयेम् , 
न तु तादक्कारणतायाम् । काव्यश्रकाशनिवैचनसख तु कायेकारणमभावम्राहकतया 
का्यतावच्छेद्केऽपि तात्पर्यमिति । रसं ॒भ्रति विभावादीनां व्यज्ञनाजन्येकज्ञानवि- 

णना वे क ४ 

१, भनु विभावादीनां प्रयेकं कारणकाय॑खहकारिरूपाणां रस॑प्रति कथं कारणस्वमिव्युच्यतेः ग, 
२. “अपिः ख, ३, (कारणका्य' खः कारणं" घ्, 



तृतीयः परिच्छेदः । ८३ 

ननु तिं कथं रसाखादे तेषामेकः प्रतिभास इद्य॒च्यते- 

प्रतीयमानः प्रथमं प्रयेकं हे तुशूच्यते | १५ ॥ 
ततः संमिरितः स्वो बरिमाबादि ¦ सचेतसाम् । 
प्रपाणकरसन्यायाचन्यंमाणो रसो भवेत् ॥ १६ ॥ 

यथा खण्डमरिचादीनां संमेलनादपूर्वं॑ इव कथिदाखादः ्रपण- 
क र् क # 

करसे संजायते | विभावादिसंमेकनादिह्ापि तयेल्यथैः । 
{५ (५ शे [ब क % त ननु यदि विभावानुमावव्यभिचारिभिर्मिङ्तिरेव रससरत्कथं तेष- 

मेकस द्वयोवा सद्धावेऽपि च सादिदुच्यते-- 

सद्धावधेद्धिभावदद्रयोरेकख चा भवेत् । 
ञ्रटित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विद्यते ॥ १७॥ 

अन्यसमाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात् । 

पयत्वे सल्येव कारणत्वसुपपादयितुमाद- ननु तर्दति } वेषां कारणीमूतवि- 
भावादीनामेकछप्रतिभास एकरससखरूपतया परिणामः 1 विभिन्नकारणानां विमिन्न- 
कार्यतया परिणामस्यैवोचिव्यादिति मावः! विभावादेरतीतस्यापि रसाखादकारणत्व- 
कथनं तज्ज्ञानाभिग्रायेणेति ध्येयम् । प्रतीयमानः प्रत्येकमिति । प्रयेकं विभा- 
वादौ साधारण्यप्रतीतिरिलयभिभ्रयेणेदम् । नत्वन्तरा प्रसेकं ्रतीलयनन्तरं कल्पनीयं 
प्रमाणासावात् । ततः प्रयेकप्रययानन्तरं संवछितः व्यञ्जनया विशिष्वेरिष्याक्गा- 
द्यकज्ञानरूपतां घ्राप्तः । प्रपाणकरसन्यायात् प्रपाणकद्रव इव चव्येमाणः । खाभि- 
त्राह्मदमयचर्वेणविषयः प्रपाणक्ः । पक्षे विलक्षणरसवत्तयोपरुभ्यमानो रसध्ि- 

दात्मकः पदाथः । उपमानोपमेययोश्व्व्यमाणत्वमुपपादयति-यथेति ! खण्डमरि- 
नचादीनामिलयादिपदेनािक्षाकषूरयो्रहणम् ।! यथा खण्डादिचतुष्टयमेलकाजायमाने 
प्रपाणकद्रवे साध्रुयौदिविरक्षणो विर्िष्य निर्देष्ुम्क्य आखादो रसाख्यगुण- 
विरोष इव विभावादिचतुषयमेरुकात्तथा जायमाने शङ्गारादिरसेऽप्याहादः संजायत 
दलयन्वयः । व्देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः ¦ आविरासीयथा ्राच्यां 
दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥° इदयादाविव सप्तम्यन्तप्रथमान्तपदार्थयोरपमाद्रयमुपस्था- 
पयतोर्ययेवराव्दयोर पौनरुक्त्यम् । अत एव रसाखादपदयोः श्िष्टत्वादुपमानो- 

प्रमेयभावः । स सात् रसः खात् । समाक्षेपे व्यज्ञनया बोधे सति । दोषो रसानुप- 

१, नन्वि्यतः भाक् तदुक्तं ध्वनिकरता--'विभोयेरलमनैश्च साच्िकैव्येमिचारिभिः । आनीयमानः 

स्वात्यं स्थायीमावो रः स्मृतः ॥' इलयधिकं ग-युसतके. २. ्रतीयतेः ग, ६. ष्यदि' मुस्तके 

नास्ति, ४, "रसः" क-ख. 



८ साहित्यदपेणे 

यथा 

दीर्घाक्षं रारदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निविडोन्रतस्तनसुरः पारश प्रमृष्टे इव | 

मध्यः पाणिमितो नितम्ि जघनं पादावुदग्रङ्ञटी 
छन्दो नतेयितुयेथेव मनसः खष्टं तथासा वपुः ॥' 

अत्र॒ मारूविकामभिरुषतोऽभिमित्रसय मार्विकादूपविभावमात्रव- 
णनेऽपि संचारिणामौल्ुक्यादीनामनुभावानां च नयनविस्फारादीना- 
मोचित्यादेवाक्षेपः । एवमन्याक्षेपेऽप्यूह्यम् । 

अनुकायंगतो रस इति वदतः प्र्याह-- 

वारिमित्यालकिकतास्सान्तरायतया तथा । 
अनुकरायेसख रलयादेसतद्धोधो न रसो मवेत् ॥ १८ ॥ 

1 १ क [ सि 

पत्तिः । प्रकरणादिवशात् प्रस्तावादिवैरिष्यात्  दीघौश्चमिति । बाहर् नताविति 
सीणां नतस्कन्धत्वं प्रशस्तमिति भावः । संक्षिप्तमविस्तीर्णम् । च्रीणामविस्तीर्णवक्षस्त्वं 
गुण इति भावः । प्रगट दिपै । पाश्चौस्धामलक्ष्यत्वादिययुस्पक्षा । छन्दोऽभिप्रायः । 
मनसो नर्वयितुश्वपटीकतुः कामस । अस्या मार्विकायाः ! ओचिलयाद् वाच्यख विभा- 
चस्य वैरिष्यात् ! एवमिति । अन्याक्षेपे विभावाक्चेपे । यथा--“परिष्दितस्रणाी 
न्खानमज्ञं भ्रवरृत्तिः कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रिया । कख्यति च हिमांरोर्निष्क- 
लख रक्ष्मीमभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोरः 1 अचर विभ्ररम्भराङ्गारस्यानु- 
भावभात्रस्याज्ञसौवादेः सत्त्वम् । तदारम्बनविभावस, तव्े्टादेश्दीपनविभावसय, 
व्यमिचारिभावसखय विषादादेशवाक्षेपेण साभ: । असुका नायकः । पारिमिलय- 
न्रायकमान्रगतत्वेनात्पत्वात् । रसस्य तु नानासामाजिकगतत्वेन तदसंभवादिति 

मावः । अङोकिकत्वादिति । रसस्यालकिकलमलोकिकनिभावादिजन्यत्वाक््य- 
साणघ्रकारेण चावगन्तव्यम् ! सान्तरायतया नव्यकाव्यदशैनश्रवणप्रतिकूकुतया । 
त स्मात्मारिमिद्यादित्रयसंबन्धात् । पारिमेदयादीनां रसभेदव्याप्यत्वमुपपादयति- 
1 1 ष ए ए 7. 1 1 
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1. वदत इति । भट्ररोख्यदीन् ॥ 

9. ग पुस्तके तु "वियदङिमिनाम्बुग स॑मेवं मञुकरकोकरि कवूजितैदिशां श्रीः । धरणिरभिनवाङ्करा- 

हरदा प्रमत्तिपरे दयिते परसीद सग्ये ५ आखस्वनोद्योपनविभावमावव्णेनेऽपि परसीदेति पदसाम््या- 
त्काटाक्षपिक्षेपमुजाक्षेपादीनामनुभावादीनां सग्धे इत्यतो ग्वामषासूय'दीनां च व्यभिच्ारिणामौचिल्या 

देवाक्षेपः ।' इत्युदाहरणं वत्ते. २. अत्र॒ संभोगदयङ्गगराखम्बनविभावस्य नायकस्य तन्रष्टादेरुदीपन- 

पिमावस्य चाद्षुपेण छामः" इति पुस्तकद्वये पाठान्तरम्. 



तृतीयः परिच्छेदः | ८ 

सीतादिदरोनादिजो रामादिरव्याबुह्नोधो हि परिमितो टोकिको 
नाखकराव्यद्शीनादेः * सान्तरायश्च, वैसातकथं रसखूपतामियात् । 
रसययेतद्ध्मत्रितथ विरशक्षणधर्मकतवात् । 

अनुकवृगतत्वं चाख निरखति- 
रिक्षाभ्यासादिमात्रेण राधवादेः सरूपताम् । 
द्दोेयनतेको नव रसखाखादको वेत् ॥ १९ ॥ 

कं च| 

कव्याथमावनन्ायसाप स भ्यपदस्पद्म् । 

यदि पुननटोऽपि काव्याथभावनया रामादिखरूपतामात्मनो दर्थीये- 
तदा सोऽपि सभ्यमध्य एव गण्यते | 

नायं ज्ञाप्यः खसत्तायां म्तीदयव्यभिचारतः ॥ २० ॥ 
यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ह्यं 

तथा प्रतीतिमन्तरेणामावात् 

रसस्येति । एतदिति पारिमियादीलर्थः । विलक्षणत्वं च तदभावन्याप्यत्वमेव । 
एवै च यद्धमाभावनव्याप्यो यद्वुत्तिघर्मसद्ध्मस्तद्धेदन्याप्य इवि नियमः संपद्यते । 
यथा--परब्त्तिधर्मः पटत्वं घटलरूपधमोभावव्याप्यो भवति, घरटधर्मोऽपि पटमेद्. 
व्याप्यो भवति । यथाश्रुतं तु न सम्यक् । तथाहि-यद्धर्मो यद्ुत्तिधर्ममिन्नस्तद्धम- 
सतद्धेदव्याप्य इति नियमो नोपपद्यते । घटल घटडत्तिधमौन्तरविरक्षणं न तु 
धटभेदव्याप्यमिति व्यमिचारात् । यदि तु यद्वृत्तिलावच्छिन्नप्रतियोगिताको भेदो 
विवक्ष्यते तदा नायं दोष इद्यवधेयभ् । {अयुकतेगतत्वं नटच्रत्तिमसय रसस । 
गुरुतो ग्रहणं शिक्षा । िक्षिताथेय सुहुरयुष्टनेन संस्कारातिरयोऽभ्यासः । 
मात्रपदेन काव्यार्थभावनाव्यवच्छेदः ¦! अयमपि नर्तकोऽपि सभ्यपदास्पदं सभ्य- 
पदवाच्यः ! रसस खग्रकारात्वं पयेवसाययितुं ज्ञानान्तरथ्राह्यत्ं निरस्ति-- 
नायमिति । अयं रसो ज्ञाप्यो जन्यज्ञानविषयः, रसस्य जन्यताभावो निरूपयिष्यते 
नातो बाधः । ईश्वरक्ञानविषयत्वस्य केवलान्वयितया साध्याप्रसिद्धिरतो जन्येति । 
सखसत्तायां खावस्थाने । षष्र्थे सप्तमी । प्रतीतिं विना खावस्थानसयाभावादि- 
दर्थः । अत्र साध्यसाधनयोः पक्षमात्र्ृत्तित्वेनान्वयदन्ताभावादन्वयव्याि- 
अरहो न संभवतीति व्यतिरेकव्यापिग्रहोपायं व्यतिरेकदथन्तमाद-यो दीति । 

1. अन्विति । न्यायरीत्या मरतसत्रं योजयतां श्रीशङ्ककादीनां सते रसस्यानुकर॑ग- 
तत्वम् ॥ 

१, "अनुकार्य रामादिः, तद्वतो रत्यादिना परिमितः, न भन्ञोकिकश्च, कारान्तर भूतत्वात्षान्तरश्च । 

स कथमपरिमिताङौकिकानुभूयमानो रसतां गच्छेत् ।* इति पाडान्तरं ग-पुस्तके. २, ष्दितःः ख. 

३, "तत्ः ख» 
साण्द्०् ८ 



८६, साहित्यदषणे 

यसादेष विभावादिसमूहालम्बनात्मकः । 
तसान्न कायेः 

यदि रसः कायैः स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव सयात् । 
ततश्च रसप्रतीतिकाठे विभावादयो न प्रतीयेरन् । कारणन्ञानतत्का- 
यंज्ञानादीनां यगपददरीनात् । नहि चन्दनस्पदज्ञानं तजन्यसुखज्ञानं 
चैकदा संभवति । रसस्य च विभावादिसमूहारम्बनामकतयेव प्रतीतेन 
विभावादिज्ञानकारणकत्वमि्यमिप्रायः | 

अच वीप्सा वेदितव्या 1 सन्नपि अवस्थितोऽपि ¦ कदाचित् ज्ञानसामग्यभावदरा- 
याम् । तथाचयो योज्ञाप्यः स प्रतीतिं विना कदाचिदवतिष्ठते यथा घटादि- 
रिलयभिप्रायः ।! अच्र ज्ञानामावक्राटीनावस्थानाभाव एव तुः पयेवसन्नः । 
ज्ञानं चात्र खविषयकमीश्वरज्ञानातिरिकिमवगन्तव्यम् । नातो हेखप्रसिद्धिः । 
ज्ञाप्यलाभावखय साध्य व्यतिरेको ज्ञाप्यलमेव निसुक्तहेतुव्यतिरेकश्च ज्ञानामाव- 
कारीनावस्थानं तयोः सहचारथरहेण साधने साध्यव्याप्ति भ्राहयितवा पक्षधर्मत्वं 
म्राहयति- न ह्ययमिति । अयं रसः । तथा सन्नपि न कदाचिदज्ञातः ।! तत्रापि 
हेतठमाद--परतीतिमिति । अन्तरेण विना । रसस्य कार्थैसुखज्ञानान्तरवैलक्ष. 
प्यात्कायैत्वाभावं साधयति-- यस्मादिति । एष रसः विभावादिसमूहारम्बना- 
त्मकः यथासंमवविशेषणविदेष्यभावापन्नविभावादिसमूह विषयकः । “रसः काय- 
स्वाभाववान् खखमयत्वे सति विभावादिसमूहविषयकत्वातः इदयनुमानम् । रसस- 
मानाकारे व्यज्ञनाजन्यज्ञाने व्यसिचारवारणाय सलन्तं हेतुविशेषणम् । बाधो- 
त्सारकं तकमाह-यदीति । रसम्रादुभवध्रकक्षणे विभावादिङ्ञानसैव संम- 
वात्तत्कारणकत्वमेवोपपद्यत इत्येवकारेण । नयु काययैलवति घयादौ विभावादि- 
जञानकारणकलं नास्तीति मूरैथि्यमिति चेत्, न । बिभावादिविशिष्वेरिष्ा- 
चगाहिज्ञानलसमानाधिकरणकार्यस्यापायस्य विवक्षणीयत्वाद् रससमानाकारे व्यज्ञ- 

नाजन्यज्ञानादावापाययापादकयोव्यौसिम्रहः । अत्रेष्यपत्तौ दोषमाद- ततश्चेति । 
रसस्य विभावादिज्ञानकारणकलाङ्ीकाराचेय्थः । रसप्रतीतिकाटे रसप्रतीतौ न 

प्रतीयेरन् न विषयाः स्युः । ज्ञानेति । ज्ञायमानकारणज्ञायमानतनन्यसुखयोयुग- 
पदद्ीनात् एकसं विद्विषयलाददीनाव् । एतदेव दृछन्तेनोपपादयति-- नहीति । 
चन्दनस्पशतजन्यसुखं वेकज्ञानविषयो न भव तीदयर्थः । आपत्तेरनुयुणं बाधं दशेयति- 

रसस्य चेति 1 आनन्दरूपं विभावादिसमूहारम्बनात्मकश्चतीतिरूपस्येलयर्थः । 
एव च बिभावादिज्ञानकारणकलरूपस्यापायस्यामावे सिद्धे तेनैव कायेलरूपविशेष्या- 

भावकृतो निरुक्तापाद्कसय विशिष्भावः सिध्यतीति भावः । तदुक्तं कान्यप्रका- 

रारीकाङृता चण्डीदासेन--"कार्यं सुखं खकारणेः सह नैकस्यां संवि्यवभासमानं 

ट्टम् । एतच सुखं विभावादिसंवकितं भासते, तस्मान्न कायम्” इति । एवं च वि- 

भावादिज्ञानस्य रसं प्रति यत्कारणत्वयुक्तं ततपू्चैवतिलमात्रेणोपचारिकमिति ध्येयम् । 
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नो नित्यः पूवेसंबेद नोञ्ज्ितः । 
असंबेदनकारे हि न भापोऽप्यसख विधते } २१} 

न खट नित्यवस्तुनोऽसंवेदनकाटेऽसंभवः । 

नापि मविष्यन्साक्षादानन्दामयप्रकाश्चरूपत्वात् | 
कायेज्ञाप्यविटक्षणभावान्नो वतेमानोऽपि ॥ २२॥ 

विमावादिपसमशेविषयत्वात्सचेतसाम् । 
परानन्दमयत्वेन संबे्यत्वादपि स्फुटम् ॥ २३॥ 
न निर्विकल्पकं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते । 

रसस निदल्राभावमप्युपपादयति--नो निलय इति 1 एष इयदुषज्यते । पूरवषेवे- 
दनं विभावादिज्ञानात् प्रागज्ञानं तद्रहित इयर्थः । यदि रसो निलयः सात्तदा 
विभावादिज्ञानास्ागपि ज्ञायेतेति बाधोत्वारकस्तकैः । नयु विभावादिज्ञानं तद्र 

कमिति ्ाक्काङे कथं रसः अरतीयेतेयतो दोषान्तरमाद-असंवेदनेति । 
अस्य रसस संवेदनदारीरलादसंबेदनकाटे उतरामसंमव इति भावः । साध्यसाधन- 

योव्यौतिप्राहर्क साध्याभावसाधनाभावयोः सहचारं दशरैयति-न खदिवति 1 
रसस्य भविष्यत््वाभावं साधयति-नापीति } एष इदयदुषज्यते ' साश्चादिति । 
साक्षात्कारविषयानन्द्बहुलग्रकाश्चरूपत्वादिलर्थैः 1 रोकिकप्रयक्षे विषयसय कारण- 

लाङ्गीकारेण मविष्यतस्तदसंभवादिति भावः । रसस वतंमानत्वाभावमपि साध- 

यति-ज्ञाप्येति । ज्ञाप्यका्येति अआमादिकः पाठ आयौघटकगणमङ्गप्रसङ्गात् । 

कार्थजञाप्येत्येव पाठः सम्यक् । एवं वर्तमान इयत नरब्दः प्रामादिकः, नोशब्दः 

सम्यक् । वर्तमानख वस्तुनः कायेज्ञाप्यान्यतरलनियमादिति भावः । रसम्रहख 

निर्विकलत्पकज्ञानखरूपत्वाभावं साधयति--विभावादीति } परामर्योऽत्र विरि्ट- 

वैरि्यावगाही अहः । तद्विषयत्वात्तन्मा्रविषयतवात् । परसानन्देति । पर 

मानन्दत्वप्रकारकसंवेदनविषयलादिदर्थः ! निर्विकल्पकं संसगोनवगाहि । भासमानः 
[ऋ 

1. नेति । नामरूपजालयादिद्ल्यं निर्विकल्पकम् । तयक्तं सविकर्पकम् › तत रपः 

केन गृह्यत इलयारङ्खय नान्यतरेण गद्यत इति व्यवस्थापितम् ॥ 

१, अर्यं सुद्धितपुस्तकेषु पदच्छेदवैटक्षण्येन ग्रूपतां नीता. ३. पूर्वेति । संवेदनासूवं 

म्रागदृत्ति पूर्संवेदनं धम परनिदशास्रग्धृत्तिखमस्लेव 1 र्स्य तद्धिलक्षणेतद्धर्मयोगितान्नियल्वासचः 

सिध्यतीति भावः । ननु खप्राग्वृत्ति यस्संवेदनं तद्रहित इयथः । रसस्योत्पत्तेः प्रणदुमिलया- 

दिसंमवे खमग्वृत्तिसंवेदनविषयस्वाभावस्य देतो. खरूपासिद्धेः, निलयानां मराक्ाछसेभवेन निर- 

क्तहेतोस्तत्र, सद्धावादव्यमभिचाराच ! नापि पूर्रमतीतं यत्सवेदनं ठद्धियसवामावो हेतू रससंवेदनस्यायि ! 

अतीतत्संभवेनातीतत्वसंवेद न विषयत्वस्य केवङान्वयितया तस्या्रसिद्धेः 1 नज रसस्य नाशोत्तरमप्युप- 

नीतमानादिसंभवात्संयेदनप्ाग्वृत्तितवाभावस्य दतोः खरूपासिद्धत्वमत आह--अस्वेदनेति ॥ इति 

पुस्तकान्तरे 
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तथाभिलापसंसगेयोभ्यत्वनिरहान्न च ॥ २४ ॥ 
सविकल्पकसंवेचयः 

| भ * 

सविकस्पकन्ञानसंवे्यानां दहि वचनप्रयोगयोग्यता । न तु रसस 
तथ | 

साक्षात्कारतया न च| 
परोक्षस्तत्रकाशो नापरोक्षः शब्द संभवात् ॥ २५ ॥ 

तत्कथय कीदगस्य तत्त्वमश्चुतादृष्टपूर्वनिषरूपणप्रकारस्येव्याह-- 
तसादलोकिकः सदयं वेद्यः सदृदयेरयम् । 

तच्कि पुनः प्रमाणं तख सद्भाव इव्याह- 

प्रमाणं चनेणेवात्र खाभिन्ने विदुषां मतम् ॥ २६ ॥ 
संसगेभ्रतियोगित्वरूपभ्रकारत्वस्यापि संसमेमरहमन्तरेणासंभवादिति भावः । तस्य रसस 
मआहकं विषयतानिरूपकम् । रसमहो निर्विकलत्पखरूप इद्य्थः । विभावादिनिष्टप्रकार- 
तायाः परमानन्द्त्वनिष्टप्रकारतयाश्व निरूपकस्य रसम्रहस्य निष्परकारात्सकनिर्विकल्प- 

कसखरूपलं न संभवतीति भावः । एतेन खमाचयरह्यस्य रसस निर्विकस्पकज्ञानरूप- 
तमपि न सिभ्यतीति ध्येयम् । रसम्रहस्य सविकत्पकज्ञानखरूपत्वाभावमपि साध- 
यति- तथेति । अभिरापो वचनं तख संसगः प्रयोगः । तयोग्यत्वाभावादिदयर्थः। 
स॒ रसः सविकल्पकसंवेयः संसगोवगारिङ्ञान विषयः । अ्रागुक्तहेतुद्रयासंगतेरसख 
सविकस्पकज्ञानविषयत्वमस्त्येव । किंतु सविकत्पकवेद्यान्तरादस्य वैलक्चण्यसाधने 
तात्पयं वेदितव्यम् । खम्रकाशकत्वेनापि ज्ञानान्तरप्राद्यात्सविकल्पकादसख वैलक्षण्यं 

बोध्यम् । गुरुनये तु--सविकल्पकन्ञानानां स्वेनेव मरह इति नेतद्रैरक्षण्यम् । साक्चा- 
त्कारतयेति । खादनाद्यव्यापारस मनःसंनिकषलाङ्गीकारेणम तजन्यल्यादिति 
भावः । परोक्षः म्रलक्षविलक्षणः । ततप्रकादो रसमहो नापरोक्षः नापि प्रद्यक्षरूपः । 
राब्दसंभवात् काव्यजन्यविभावादिज्ञानजन्यत्वनियमात् । अनेन प्रदयक्षान्तरवैल- 
क्षण्यमेव साधितं न तु प्रल्यक्षसिन्नत्वम् । अरागुक्तविरोधात् । अस्य रसस्य 
तत्वे याथार्थ्यम् । अश्ुतोऽटृपूर्वश्च निरूपणग्रकार इतरभेदादुमाप्रको धर्मः 
सखभावो यस ॒तस्येद्य्थः । तस्मादुपदर्चितलोकिकज्ञानानन्दवैरक्षण्यात् । सख- 
मित्येवकारा्थे । अङोकिक एवेदयर्थः । अन्यच्राश्रवणदशंनं चारोकिकवस्तुसिद्धो 
गुण एव न तु दोष इति भावः । तदुक्तम्--अरोकिकसिद्धेभूषणमेव न ठु दूषणम्? 
इति । विदुषां चर्वणेलन्वयः । अचर रसे खाभिन्ने चवेणाखरूपे 1 तदुक्तम्- 

` 1. तथेति । तयल्यादि सविकव्पकसंवेच इत्यनेनान्वेति । आदि शानान्तरासंमवादर- 

समाचविषयिण्यां चवंणायां नामरूपाच्टेखाभावाचच न॒ सविकलर्पकत्वपक्षोऽपि संभवतीति 
तात्पयैम् ॥ 

१. सविकस्पक- इत्यादि फकिका गृ-पुस्तके नारित. २. रसः इत्यादिः “ध्येयम् । इत्यन्तः 

पाटः पुस्तकान्तरे न इद्यते. 
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चर्वेणा जाखादनम् । तच्च श्वादः काव्यारथसंमेदादात्माचन्दसमु- 
द्वः इत्युक्तप्रकारम् । 

ननु यदि रसो न कायेन्तत्कथं महर्षिणा ‹विभ्रावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति लक्षणं कृतमिदयुच्यते-- 

निष्यत्या चवेणखाख निष्यतच्तिरूपचारतः ! 
यद्यपि रसामिन्रतया चर्वणस्यापि न कायत्वं तथापि तख कादाचि- 

त्कतया उपचरितेन कायेत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते । 
अवाच्यत्वादिकं तख वक्ष्ये व्यञ्जनरूयणे । २७॥ 

तस्य रसस । आदिशब्दादरुक्ष्यत्वादि । 
चनु यदि मिलिता रत्यादयो रसासतत्कथमस्य खप्रकादत्वं कथं 

चाखण्डत्वमित्याह- 

रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यसाद्रसो भवेच् । 
` ततोऽसख खग्रकाशत्वमखण्डत्वं च सिध्यति ॥ २८ ॥ 
्यैदि रत्यादिकं प्रकाशश्चरीरादतिरिक्तं सा्तदैवासय खपकारत्वं॑न 

चरवेभव भगवती खसंवित्खसखरूपादभिन्ने तस्मिन्धरमाणम्' इति । नञ्चु यदीति । 
अस्या- विप्रतिपत्तेः “तस्मान्न कार्यः इद्यनन्तरमेबोत्थापयितुमोचित्येऽ्पि सिद्धान्तख 
चर्वेणाहसाष्यत्वाचर्वेणानिरूपणानन्तरमेवोत्थापनसुचितमेव । महर्षिणा भरतेन । 
सस्य रसस्ोपचारतः खाश्रयम्राह्यत्वसंबन्धेन । प्रतीयत इति शेषः । तख 
चर्वेणसय कादाचित्कतया आविमावतिरोभाववशेन कदाचिद्धवतया । अच्राभेदे(न) 
तृतीया । उपचरितेन लक्षणया प्रतीतेन कायैत्वेन कायंसाददयेन हेतुना कायतवं 
काथेसादृदयसुपचर्यते निरुक्तपरम्परासंबन्धेन भ्रयुज्यते । अवाच्यत्वमनभिधेयत्वम् । 
व्यज्ञनानिरूपणे व्यज्ञनायाः प्रासाप्यनिरूपणे प्चमपरिच्छेदे । अरक्ष्यत्वादीटयादिना 
ताद्पर्यत्वगरहः । रसस खप्रकारात्वमखण्डत्वं॑ चोपपादयति- नञ यदीति । 
खभ्रकाशत्वं खखरूपज्ञान विषयं रल्यादीनां तदसंभवादिति मावः । अखण्डत्वमेक- 

रूपत्वं परिणामवादिमते। सिद्धान्तमाह-रत्यादिरिति । अख रसख न तथा 
अ्रकाश्चशषरीरादतिरिक्तत्वम् । ननु रसंख खप्रकाशचिन्मयत्वाङ्गीकारेण तद्वाहकस 

चर्वेणस्यापि तद्रूपत्वसुपपन्नम् । एवे च शनिष्पर्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरपचारतः' 

1. विभावेति । सूत्रे "विमावादिसंयोगात्ः इति पञ्चम्या विभावादीनां हेतुत्वमुक्तम् । 

तच कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा स्यादिति श्द्धोद्धावनम् ॥ 

१, ्तश्य~ इत्यादि “दिः इयन्तं गुस्तके नासि. २. नन्वियादुपोद्धात्तः गपुत्तके न चदयते, 

३. यदि~› इत्यादिः “-उपेया इति च इत्यन्तः पाठो ग~पुस्तक्रे नास्ति, 
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सिध्येत् । न च तथा । तादास्म्याङ्खीकारात् । यदक्तम्--+ययपि 
रसानन्यतया चर्णापि न कायां तथापि कादाचित्कतया कायेत्वमुप- 
कृर्प्यतदेकात्मन्यनादिवासनापरिणतिरूपे रत्यादिभावेऽपि व्यवहारं 
इति भावः" इति # सुखादितादात्म्याद्धीकारे चासाकीं सिद्धान्तशय्या- 
मधिश्य्य दिव्यं वषेसहखं परमोदनिद्रामुपेया इति चं । “अभिन्नोऽपि स 
प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादास्म्येन गोचरीकृतः इति च । ज्ञानस्य 
खप्रकाशत्मनङ्गीकुर्वेतासुपरि वेदान्तिमिरेव पातनीयो दण्डः । तादा- 
त्म्यादेवास्याखण्डत्वम् । 
ताममाम मि भाता सा माताम 1 

इति यदुक्तं तदसंगतमिदखयत आद-यद्यपीति । उपकल्प्य छक्षणया व्यवह । 
तदेकात्मनि वचर्वणाखसूपे । अनादीति । सामाजिकानां प्राक्तनी या वासना 

तस्याः परिणतिरूपे । आविभूतज्ञानरूपे रसे इदयर्थः । एतेन रसस्याकायैत्वसुपपादि- 
तम् । ननु चर्वणातोऽ्भिन्ने रसे लक्षणया साक्षादेव कार्यं प्रतीयते कथं 
निरुक्तपरम्परया व्यवहवैव्यमत आह--रत्यादीति । रलादिविषयावच्छेद 
इयर्थः । “विभावादिसंयोगाद्रयादी रसो जायते" इयत रसे साक्षाद्रल्यादी रसद्रारेव 
निष्पत्तिः प्रतीयत इति भावः । व्यवहारं निरुक्त परम्परया प्रयुद्क्ष्व । नयु परिणाम- 

चादिमते रव्यादेज्ञोनतादात्म्यं खप्रकाशत्वं चोपपयतां खप्रकाशानन्दचिन्मयः” 
इत्यनेन रसस्यानन्दमयत्वं “चवमच्कारप्राणः* इदयनेन चमत्कारमयत्वं चोक्तम् , तदसंगतं 
विजातीयानां चिदानन्दचमत्काराणमेकरूपत्वासंभवादत आद-सुखादीति । 
आदिना चमत्कारपरिग्रहः । आस्माकीमाक्कारिकरसंप्रदायसंबन्धिनीम् । नतस्मा- 
-दकौकिकः सयं वेद्यः सहदयेरयम्" इति सिद्धान्त एव खुखसंपादकत्वेन शय्या 
तामधिरय्य अधिभिलय । दिव्यमिति । मनुष्याणां षष्ययिकचरिदतसंख्यकवर्ष 
देवानामेकवत््षरो भवति । एवं वर्षसहखं प्रमोद एव नेत्रनिमीखनादिकारित्वेन 
निद्रा तासुपेयाः ब्राघ्रहि । तथा चास्माकं सिद्धान्ताश्रयणेन चिरकारुमपि चिन्तया 

वादिमिर्दषोद्धावनं कतुं न शक्यमिति भावः । रसस खप्रकाश्चत्वसुपसंहरति- 
अभिन्नो ऽपीति । “खस्मातः इति. शेषः । स रसः। श्रमा्ा इति भाव- 
म्रधानो निर्देशः । तेन चर्वैणारूपम्रमयेदयर्थः संपद्यते । वासनायासुपनीतो ज्ञान- 
म्रयासच्या अभेदेन प्रकारीकृतो यो रलादिस्तसख तादात्म्येन विशिष्टः गोचरीकरृतो 
विषयीकृतः । ननु ज्ञानस्याचुव्यवसायेनेव ग्रहो भवति कथं खग्रकादात्वमिति वदतो 
नेयायिकानाक्षिपति-- ज्ञानस्येति । उपरि मते दण्डो दोष्रः पातनीय उपन्यस्नीयः। 
ज्ञानस्याच॒नव्यवसायेन तदापि ज्ञानान्तरेण मरह इल्यनवस्थारूपोऽत्र दोषो वेदितव्यः \ 
रस्स्याखण्डत्वेऽपि ज्ञानतादात्म्यमेव हेतुमनुषज्य दशथति-तादात्म्यादेवेति । 

१, (उक्त हि ख. २, व्च? क-पुस्तके नास्ति, ३, (तदुक्तं मुनिना इति ग-पुस्तकेऽधिक्रम्, 
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१ यो हि ममेवे 9 ७१ = च्य, 
रत्यादय। 1€ भधरथमसककडः पतायमानाः सवेऽप्येकी मताः स्फुरन्त 

एव रसतामापचन्ते 1 तदुक्तम्- 
ध्विभावा अनुभावाश्च साच्विका व्यभिचारिणः | 
पतीयमानाः प्रथमं खण्डशो यान्यखण्डताम् ॥* इति । 

“परमाथैतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्तप्रसिद्ध्ह्मतत्ववद्रेदितव्यः' 
~ इति च । 

, थ क स (५ ५ # अथ के ते विभावानुभावव्यभिचारिण इत्यपेक्षायां विभावमाह-- 
_ र्याद्युद्धोधका रोके विभावाः कान्यनाव्ययोः । 
ये हि रोके रामादिगतरतिदहासादीनाशुद्योधकारणानि सीतादयस्त 

क (र क 

एव काव्ये नास्ये च निवेशिताः सन्तः विमाव्यन्ते आखादाङ्करादुमी- 
वयोम्याः क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभिः इति विभावा उच्यन्ते । 

तदुक्तं मच्रेहरिणा- 
“रव्दोपहितरूपांसान्बुद्धर्विषयतां गतान् । 
प्र्यक्षानिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥' 

क 

तद्व्पुत्राहू- 
न, "२ ह स्मृतो 

आटम्बनोदीपनाख्यो तख भेदावुभों स्मृतो । 
स्पष्टम् । 

ज्ञानतादात्म्यादेवेयर्थः । अस्य रसख । नु व्यस्तानां रलयादिविभावादीनां कथमेक- 
रूपत्वमत आद--रत्यादयो हीति । आदिना विभावादिपरिरदः 1 एतच शद्वार- 
रसे । वीरादो तूत्सादादयो ज्ञेयाः । एकीभूता व्यज्ञनाजन्येकज्ञानविषयत्वेन 
एकरूपं आप्ताः स्फुरन्तश्िद्रुपत्वं ्राुवन्तः । साच्तिकानुभावयोर्गोबलीव्देन्यायेन 
घथगुपादानम् । खण्डशः प्रत्येकम् । नतु ज्ञानतादात्म्याङ्गीकारेऽप्यखण्डत्वं न संभ- 
वति खुखचमत्काराभ्यामेक्यासंमवादत आद-परमाथेतस्त्विति 1 वस्व॒तस्ति- 
दर्थः । अरौकिकखभावादिति यावत् । अलोकरिकमेव दृष्टान्तमाह--वेद्ान्तेति । 
ब्रह्ममीमांसा वैदान्तस्तत्र यथा चिदानन्दरूपोऽयं पुरुष इदयनेन चिदानन्दयोरेक- 
ब्ह्मरूपत्वमुपपादितं तथा चिदानन्दचमत्काराणामेकरसरूपलमिति भावः । र्दोप- 
हितरूपान्काव्यप्रक्डितखरूपान् । दुदधव्यैज्ञनाजन्यबोधलय । केसादीनति। 
वीररसाद्याटम्बनविमावामिप्रायेण । साधनत्वेनेति विशेषणे तृतीया ! मन्यते । 

१. “त्यादयः इत्यादिः “-तदुक्तंः इव्यन्तः पाटो ग-पुस्तक्रे नास्ति. >. इति रसनिरूपणस्' इत्य 
धिकं ग-पुस्ने. २ अथ इल्यादिः "मन्यते ॥> इति हरिकारिकान्तः पाठो ग-पुस्तकरे नास्ति 

कितु (ननु विभावादिभ्यो रस इल्युक्तं के ते विभावाद्या इल्याह--वहबोऽथौ व्रिमाव्य^ते वागङ्गामिनया- 
त्मक्राः । अनेन यसनात्तेनायं विमाव इति कतित ॥* इदेव पाठोऽस्ति, 
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तत्र- 
आलम्बन नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्धमात् ॥ २९ ॥ 

आदिश्ब्दान्नायिकापरतिनायिकादयः । अत्र यख रसस्य यो विभावः 

स तत्खूपवर्णेने वक्ष्यते । तत्र नायकः-- 

लागी कृती इीनः सश्रीको रूपयोवनोत्सारी । 
दश्चोऽनुरक्तरोकस्तेजोवेदग्ध्यश्चीरवान्नेता ॥ ३० ॥ 
दक्षः क्षिप्रकारी । शीलं सदत्तम् । ै वमादिगुणसंपननो नेता नायको 

भवति । 
तद्धेदानाद- 
धीरोदात्तो धीयेद्धतस्तथा धीररटितश । 
धीरम्रश्ञान्त इत्यययुक्तः प्रथमशतुर्भेदः ।॥ २१ ॥ 
स्पष्टम् । 
तत्र धीरोदात्तः- 

अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महास: । 
खेयाननिगरूदमानो धीरोदात्तो द्टवतः कथितः ॥ ३२ ॥ 
अविकत्थनोऽनालशाघाकरः । महासत्वो स्पैशोकाचनमिमूत- 

खमावः । निगूढमानो विनयच्छन्नगर्वैः । दृए्रतोऽङ्गीकृतनिवाहकः । 

यथा--रामयुषिष्ठिरादिः । 
अथ धीरोद्धतः- 

मायापरः प्रचण्डश्चपरोऽहंकारदपंभूषिष्ठः । 
आत्मछाघानिरतो धीरेधीरोद्धतः कथितः ॥ २३३ ॥ 
यथा--मीमसेनादिः । 
त तान 

सामाजिकः इति शेषः । तद्धेदौ विभावप्रकारौ । तस विभावस्य ! नायका- 
दिरिति 1 नायको रते्नयकः आलम्बनं तं नायकादिमारम्ब्य विषयीकृल ! लागी 
दाता । कृती वीरः । कुलीनः सत्कुखोद्धवः । उत्साहः कर्मण्यध्यवसायः । रूपादित्न- 

यवान् । निगूढासिप्रायज्ञत्वं वेदर्ध्यम् । शीरं सद्ृत्तम् । नेता नायकः । तद्धेदान्नायक- 
अकारान् ! अतिगम्भीरे दुरवबोधासिभायः । स्थेयान् कर्मणि स्थिरतरः । 

१. छरती कृतज्ञः” इत्यधिकं ग-पुस्तके, २. "दवम्-' इति फक्रिका ग~पुस्तके नास्ति. ३, महा 

सच्वपदव्याख्यां ग~पुस्तक्रे नास्ति. 
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अथ धीररुठितः- 

निधिन्तो मृदुरनिशं कापरो धीरलङितः खात् ¦ 
केला नृत्यादिका । यथा-रलावल्यादो वत्सराजादिः | 
अथ धीरप्ररान्तः- 

सामान्यगुणेभूयान्द्रिनादिको धीरशान्तः खात् ॥ ३४॥ 
यथा-मार्तीमाधवादो माधवादिः | 
एषा च शरङ्गारादिरूपत्वे मेदानाह-- 
एभिदेक्षिणध्रष्टानुकूरशरटरूपिभिस्त षोडशधा । 
तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिणघृष्टानुकरूरुशस्तखेन षोड- 

राप्रकारो नायकः । 
एषु त्वनेकर्महिलासमरागो दश्विणः कथितः ॥ ३५ ॥ 
दरयोखिचुःप्रभृतिषु चयिकायु तव्यानुरागो दक्चिणनायकः । 
यथा-- 

“खाता तिष्ठति कुन्तटेश्वरुता वारोऽङ्गराजखघु- 
यूते रात्रिरियं जिता कमख्या देवी प्रसा च | 

ईत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
दे वेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः सितं नाडिकाः ॥' 

अहकारः अहं महानिति ज्ञानविशेषः । दः रोयेवीयोयतिश्षयः । शदुरप्रचण्ड- 
चरितः । सामान्ययुणैर्नायकसामान्ययुणैः । धीरोदात्तादिचितयभिन्नो नायको 
धीरग्र्ान्त इदयमिभ्रायः । एषां धीरोदात्तादीनाम् । षोडशेति । रङ्खारे 
षोडराग्रकारो नायको भवति रसान्तरे तु चतुष्प्रकारं इयवधेयम् । ल्लाता 
ऋ्तुलाता । वारः सुरताथं नियमितदिवसः । जिता जयेनात्मसुरता्थं प्राप्ता 1 देवी 
कृताभिषेका राजपल्नी । देवेन राज्ञा 1 अग्रतिपत्त्या कर्वव्यानिश्वयेन मूढं व्याकुलम् 

1. एभिरिति । दक्षिणधीरोदात्तः, दक्षिणयीसोद्धतः; दक्षिणधीरलङ्तिः; दकषिणधीर- 

मरज्ञान्तः; एवं धृष्टादिपदयोजनेन षोडशप्रकारका नायका इल्यवयेयम् ॥ 

2. इतीति । इति अन्तःपुरख॒न्दरीः ग्रति वि्ञाय य॒स्मा यद् वक्तव्यं तदवगम्य मया 
विज्ञापिते विविच्य निवेदिते सति 1 एतदुक्तं मवति--ऋतुखातैव तावदनुपेक्षणीया किमुत 
न्तलमहाराजतनया, साधारणोऽपि समयो दुरुङ्यः किमुताङ्गनाथसससमीदितन्या" 

यागतसमागमसमयः; सामान्येऽपि जये परतत्रता किमुत कमलाल्लामकमल प्रयुक्ते । 

एवसुत्तयोत्तराधिककार्यसंपातेऽपि मद्यराश्याः प्रसादनं तावत्सवोंपरीति रहस्यम् ॥ 

8. नाडिका इति । अलन्तसंयोगे दितीया ॥ 

9, ग-युस्तके कखापद्व्याख्या नास्ति. क-पुस्तकै तु कटा रल्यादिकाः इति पाठः. २. धीरम्रञ्ान्तः' 
घर, ३. (महिलासु घ, ४. नायिकासु" इति क-पुस्तके नास्ति, ५. नायकः” इति नास्ति ग-पुस्तके, 
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कृतागा अपि निःशङ्कस्तजितोऽपि न रुजितः । 
दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्षथितो ध्रष्टनायकः ।॥ ३६ ॥ 

यथा मम- 
“दोणं वीक्ष्य सुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं, ततः 

पादेन प्रहतं तया; सपदि तं धृत्वा सहासे मयि । 
किंचित्तत्र विधातुमक्षमतया वाष्पं सखजन्याः सख 

ध्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामञरुवः ॥' 
अनुकरूर एकनिरतः 
टकस्यामेव नायिकायामासक्तोऽनकूखनायकः | 

यथा-- 
'असाकं ससि वाससी न रुचिरे मेवेयकं नोज्ज्वलं 

नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नैवासि कथिन्मदः । 
किंखन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः ग्रियो नान्यतो 

दृष्टं निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःखित ॥' 
र॒खोऽयमेकत बद्धभावो यः 

दरितवहिरसुरागो विभ्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७। 
: पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धमावो द्वयोरपि नायिकयोबवेहि 

शितानुरागोऽन्यस्यां नायिकायां मूदं विप्रियमाचरति स खटः । 

अग्राप्निनिश्वयद्यन्यं वा मनो यस्य तेन । कृतागाः कृतापराधः । मिभ्यावाक्् मयेतन्न 
करतमिदययथार्थवचनः । तं पादम् \ अचर प्रथमपादेन कारिकायाः अथमपादोक्त 

द्वितीयपादेन द्वितीयपादोक्तं लक्षणं वेदितव्यम्। अस्माकमिति कस्याधिच्रायिकाया 
उक्तिरियम् । येवेयकं कण्ठभूषणम् । वक्रा चित्रा । उद्धतमुत्कम्। सौमाग्ययोवनायव- 
टेपजो विकारो मदः । नायकव्ीकरणकारणं मम किमपि नासि । किंतु तथापि । 
अन्ये परकीयाः \ अपिना खकीयाः । सुभगोऽपि नायिकान्तरग्रियोऽपि । यद्वा मनोज्ञो- 
+ङपि । अन्यतो नायिकान्तरे । इयता मिश्यावादेन दुःस्थं दुषटचित्े प्रतिक्रुं वा । बद्ध- 

भावो निश्तालुरायः । दरतो भूषणदानादिसाम्येन प्रकरितो बहिः खरतातिरिक्तेऽनु- 

[र त 1 

१, ग-पुस्तके तु (तस्याः सान्द्रविर्पनस्तनयुगक्ेपसद्राह्कितं कि वक्ष्चरणानतिन्यतिकरव्याजेन 

गोपाय्यते । इत्युक्ते क तदिस्युदी्यं खहा तत्संग्रमाष्टं मया साष्ट रभसेन तत्सुखवशात्तन्व्या च 

तद्धिस्मतम् ४ इति परकीयसुदाहरणं दश्यते, >. “एकस्या इति फकिका ग-पुस्तके नास्ति 

३. पतिः ग. ४, इत्यादिः इदयधिकं क-पुस्तके. ५. भयः इल्यादिफक्िका ग पुस्तके नास्ति 

६. भ्वहिःः क-पुस्तकै नास्ति. 
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यथा- 
'रटान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकष्यं सहसा 

यदाङ्िष्यन्नेव प्रशिथिरुभुजमन्थिरमवः । 
तदेतत्काचक्षे धृतमधुमयत्वाह हवचो 

विषेणाधूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ 
देषां च तेविध्या्हत्तममध्याधमत्वेन । 
उक्ता नायक्भेदाथस्वारिशत्तथाष्टौ च । ३८ ॥ 
एषामुक्तषोडशमेदानाम् । 

अथ प्रसङ्गादेतेषां सहायानाहद- 

दूरादुवर्तिनि खात्तसख प्रासङ्गिकितिष्त्ते तु । 
किचित्तटुणहीनः सहाय एवाख पीडमदांख्यः ॥ ३९ ॥ 
तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसंगते इतिवृत्तेऽनन्तरोक्तैनीयक्ष- 

सामान्यगुणैः किंचिदूनः पीरठमईनामा सहायो मवति । यथा-- 
रौमचन्द्रादीनां सभ्रीवादयः । 

रागो येन सः । छाठेति । द्या वचनमिदम् । क्ाचक्षे कत्र कथयामि । न कुत्रापी- 
दर्थः । घुतमधुमयेति । ध्रतमधुतलव्येख्ः । श्रतमशु यथा आपाततः खादु 
पश्वाद्विषम् , तथा तव वचनमप्यापातरतो रमणीर्यं पश्वादनिष्चरणेनायथार्थत्वपरति- 
मासाद्विषठुस्यमिति भावः । किमपि हितमहितं वा ! गणयति निश्चिनोति । एषां 
नायकानाम् 1 दूरानुवर्तिनीव्यस्यार्थमाद--बड्व्यापिनीति। इतित कर्वव्यकर्मेणि । 

1. एषामिति । अत्रेदमप्यवधेयम् । कामाच्च दत्तादिजातिभेदेन चलुपिधो नायकः । 
तथा चोक्तम्--“पुनश्वतुधौ कथितः कामशल्षु जातितः । दत्तो भद्रः ` कूचिमारः 
पाशा इति सूरिभिः ॥ पद्चिनीवहमो दत्तो भद्रः स्याचिविणीप्रिवः । पाचाल्करूचिमारौ 
तु पञ्चिनीडङ्खिनीप्रिये,। इति ॥ 

2. पीरेति । काथविदोषेऽधिक्ृतत्वात्पीढं सद्वावीति पीठमदं इत्यन्वर्थ संज्ञा ॥ 

१. मयत्वद्रहूवच' इति पाठ. २, ्सर्वेषायुत्तममध्यमाधमत्वेनः क-ख, शसर्वैषासुत्तमाधममन्य~ 
सत्वेन" घ. ग-पुस्तके तु षां तु नायकानाय॒त्तममभ्यमाधमसतवेन । कथिता नायकमेद्ाश्चत्वारिशत्तथाः 

चष्ट ॥* इति पाठः, ३. रामस्य सुग्रीवः ग 
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सथ ब्रङ्गारसदायाः-- 
रङ्रेऽख सहाया चिटचेटविदूषकादाः स्युः । 
भक्ता नमेखु निपुणाः इपितवधूमानभङ्नाः सदाः ॥४०॥ 
आदिशब्दान्माखकाररजकताम्बूकिकगान्धिकादयः | 
तत्र विरः- 

संमोगदीनसंद्िरस्त॒ धृतः करेकदेराज्ञः । 
वेदोपचारङकक्षरी बाग््सी मधुरोऽथ बहमतो मोश्याम ॥४१॥ 
चेटः प्रसिद्ध एव । 

ङुसुमवसन्ताद्यभिधः कमैवपुर्वेश्चमाषायेः । 
हाखकरः कलदहरतिर्विद्षकः खात्खकर्मज्ञः ॥ ४२ ॥ 
खकर्म भोजनादि । 
अधचिन्तने सहायमाह- 

मैच सखादथीनां चिन्तायां 
अथोत्तच््रावापादयः । यच्वत्र सहायकथनप्रसावे 'मन्री चं चोभय 

११५१ ७१०५१५१०१५ ४ क 1) 

भक्ता नायकानुरक्ताः । नर्म॑छु परिहासेषु । शुद्धाः परदारगमनादिदोषरदहिताः । 
संमोगदहीना अपृ संपद् यस्य सः । वृखयादिकटानामेकदेदे जानाति, नतु समु- 
दायम् । वेकस्य उपचारे करणे रालः । विदृप्रकमाह--कुसुमेति 1 वपुरिति । 
शरीर चेष्टाबिरेष इयर्थः । मच्ीति । अस्य इति सहायः इति चानुषज्यते 
चिन्तायामुपायनिरूपणे 1 खमण्डटे क्रियमाणं कर्म तनम् । परम्ण्डठे क्रियमाणं 

कम आवापः । आदिना शन्चुनि्रहादयः । यच्िति । खं चेति चकासे वार्थः । 

]. विट इति । वेदयानागस्कियोः परस्परं संदेदतं विरति कथयतीति विटः । विट 

दाब्दः इति यश्चोधरः ॥ 
2. गोषटवामिति । वेदयाभवने स्भायामन्यतमस्योदवसिते वा समानविचाबुद्धिसील- 

विन्तवयसां सदह वेद्याभिरचुरूपैयकापैरासनवबन्थो गोष्टीति वात्सयायनः । अन्यतमस्य 

नःगरस्योदवसिते यहे वा। खीग्रतिवद्धकटाप्रतिपत्यथे वेदयानां गोष्ठवामन्तमोव इति 

तव्याद्यातारः ॥ 
9. तत्रेति । तच्रणं तत्र् । स्वाधीनत्वाच्छरष्ट क्रियमाण कमपि तत्रशब्देनो- 
[वाणा ति 

(०४५ (५ 
[1 त गाना न 

१. 'अथ~ इति फद्धिका ग-पुस्तक्र नास्ति. २. छङ्गारविषयेः इति ख~ ३. (भदि- इति 

फक्किका ग पुस्तके नास्ति, ४. ग पुस्तकेषु ठ खकम- इत्यारस्ब “अथ दण्डसहायः इदन्तो ग्रन्थो 

न द्यते. ५. क-युस्तके तथा सुद्धितपुस्तकेषु भन्री स्यदर्थानां चिन्तायां तद्रदवरोे \' इल्यायांध 

ललविवरणनतपदयोननेन 'मनच्री स्यादर्थचिन्तायामथास्तत्रावपादयः! इलयवमनुषटु्ररूपववं प्रापितम् तथा 

तद्भदवरोभेः इति खण्डं गवे योजितम्. ६. श्लस्योभयस्यापिः क, 
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चापि सखा तस्याथेचिन्तनेः इति कैर्नचिहक्षणं कृतम्, तदपि राज्ञोऽथ- 
चिन्तनोपायलक्षणपभकरणे रक्षयितव्यम् । न तु सहायकथनधकरणे, 
'नायकस्याथेचिन्तने मनच्री सहायः इत्युक्तेऽपि नायकस्यार्थत एव 
सिद्धात् । यदप्युक्तम् 'मन्निणा छतः रोषा मन्नरिष्वायत्तसिद्धयः! 
इति, तदपि खरक्षणकथनेनैव लक्षितख धीरल्लितस मन्निमात्राय- 
ताथेचिन्तनोपपत्तेगतार्थम् । न चार्थचिन्तने तस मन्री सहायः ] किं 
तु खयमेव संपादकः । तस्या्थचिन्तनायभावात् । 

जथान्तःपुरसहायाः-- 

त तद्वद्बरोधे | 
वामनश्ण्टकिरातस्टेच्छाभीराः चकारङजादाः ॥ ४३ ॥ 

मदमूखेताभिमानी दुष्डुरतैश्येसंयुक्तः । 
सोऽयमनूहाभ्राता राज्ञः श्यालः सकार इत्युक्तः । ४४ ॥ 
आद्शब्दान्मूकादयः । तत्र दाण्डवामनकिरातकुलादयो यथा 

~~~ ----------- न भा ता णाअ ४अदनन००१९ 

उभयं मन्रिखरूपट्रयम् । तख नायकस्य । सहायकथनपरत्वे दोषमाह- 
नायकस्येति । एवं च खं चेदादि निरर्थकम् । तदनुपादनेऽपि तषछाभात् । 
सख्यं चिन्तापक्षे खस्य सहकारित्वरूपसदायलारुपपत्तेर्भयचिन्तायां कारणान्तरमरस- 
ज्ञाचेति भावः । सखिराब्दस्योपायार्थत्वम् । न तु सहायपरत्वमियवगन्तव्यम् । 
मन्निणेति । आयत्तसिद्धिरिखयन्वयः । टलितो धीरल्टितः । शेषा धीरोदात्तादयः । 
सखर्श्चषणेति 1 चिन्तन इति 1 धीररुटितरक्षणनिविष्टेन तस्यार्थचिन्तनाद्भावः । 
तेन च मन्नरिमा्रायत्ताथेसिद्धिकलवं प्रतीयत इति भावः ! तस्य धीरर्लि. 
तख 1 खयमेव निष्पादकः प्रधानकारणम् । तद्धदिति ! अवरोधेऽन्तःपुरे । 
वामनादयो नायकस्य सहाया इयर्थः । शण्टछन्नोपस्थः कीनो वा । राका- 
रमाह--मदेति ! मदमूखैताभ्यामभिमानी अहं महानिति ज्ञानवान् । मदा- 

च्यते । आ समन्ताद् वपन्ति इतिकतैव्यतावीजमत्रेलावापः । वप् बीजतन्तुसंतानेः “द- 

लश? इति घञ् । “परं प्रत्यावापः फलति करत सेकस्त ररिव" इति ॥ 

1. केनचिदिति । दशरूपके धन॑जयेनेल्थः ॥ 

2. हण्डेति । शाम्यति पौरूषामावादिति रण्डः । “दा उपश्चमे" । चमेढैः । मूरथन्या- 

दिस्त षणुपरकृतिकः । तत्र जमन्ताङुस्तस्य बाहुरुकाङ्खुत्वं घातोः षस्य सच्वामावश्च । शण्डो 

ववर इलनथौन्तरम् ध्ये ̀त्वव्प्तवाः प्रथमाः डीवाश्च लीखभाविनः । जाला न दुष्टाः 

कायषु ते वै वषैवराः स्मृताः ॥" इति ॥ 
सा० द० 
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रलावल्याम्-- 

“नष्टं वर्षवर्मनुष्यगणनाभावादपाख त्रपा- 
मन्तःकञ्चुकि कञ्चुकस्य विद्यति त्रासादयं वामनः | 

पर्यन्ताश्रयिमिर्निजख सदृशं नान्चः किरातैः कृतं 
कुजा नीचतयेव यान्ति शनकैरास्मेक्षणाशङ्किनः ॥' 

शकारो स्च्छकरिकादिषु प्रसिद्धः । अन्येऽपि यथादशेनं 
सातन्याः । 

अथ दण्डसहायाः- 

दण्डे सुहर्कमाराटविकाः सामन्तसेनिकाद्या । 
दुष्टनियरहो दण्डः । स्पष्टम् । 

ऋतिक्पुरोधसः स्युमेडविद स्तापसास्तथा धर्मे ।॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मविदो वेदविदः, आस्विदो वा । 
अत्रे च 

उत्तमाः पीठमदाद्याः 
आयशब्दान्मन्निपुरोहितादयः । 

मध्यो विटविदृषको । 
तथा श्चकारचेटाच्या अधमाः परिकीतिंताः ॥ ४६ ॥ 

आदयशन्दात्ताम्बूरिकिगान्धिकादयः । 

अथ प्रसङ्गादूतानां विभागगभेक्षणमाह-- 
निखषटर्थो मिताथेभ तथा संदे्हारकः । 

दिचयवान् वा ) नष्टमिति । वानरवेषेणान्तःपुरभ्रविष्टं विदृषकमालोक्य भये- 
नान्तय्पुरस्थानां पठायनवर्णनमिदम् । नष्टमददोनतां प्राप्तम् । वषेवेरेः रण्डः । 
^सोविदह्यः कश्चुकिनः' इयमरः ! किरं पयैन्तदेदामततीति किरात इति नान्न: ख- 
वाचकरशचब्दस्य सद्दा योग्यं पथन्तदेदां आप्त इव्यर्थः । अच्छकटिका नारिकाविरेषः। 

अन्ये म्ञेच्छाभीराद्यः । आरविका वनचारिणः । ऋत्विगिति । घम धर्मकर्मणि 

1. सच्छेति । खच्छकटिकं प्रकरणविेष इत्युचितम् ॥ 
कमक ००००५१० 

१, पतत्र च क, “अव्र च~ इत्यादिः “लक्षणमाह इद्यन्तः पाठे ग-पुस्तके नास्ति, 



तृतीयः परिच्छेदः | ९९ 

का्मरेष्यस्िधा दूतो द॑त्यश्वापि तथाविधाः ।॥ ४७ ॥ 
तत्र कायप्रष्यो दूत इति रक्षणम् । 

त्त्र-- 

उभयोभोवयरन्नीय खयं वदति चोत्तरम् , 
सुश्िष्ट कुरते काय निरखष्टाथेस्तु स स्मरतः ॥ ४८ ॥ 

उभयोरिति येन प्रेषितो यदन्तिके प्रेषितश्च | 

मिताथेभाषी कायख सिद्धकारी मिताथंकः । 
यावद्धाषितसंदे चदारः संदेशहारकः \ ४९ ॥ 

नायकसय सहाया इयर्थः । आत्मविदो योगिनः । सुषिष्टं स॒मन्रम् । मिताथभाषी 
अत्पार्थकथकः ! खामिना यावदुक्तं तावदेव संदेशः, तं हरति व्याहरतीति स तथा । 

1. दूत इति । पडता धाष्टयमिङ्गिताकारज्ञता प्रतारणकालन्ञता विषद्यबुद्धित्वं लघ्वी 
म्रतिपत्तिः सोपाया चति दूतगुणाः । अन्यत्राप्युक्तम्--*आठमवान्मित्रवान्युक्तो भावज्ञो 

देश्चकाल्वित् । असाध्यमप्ययल्लेन कायं सं साधयेन्नरः ॥ इति । आत्मन्याहितगुणलादात्म- 
वान् । सहायविमर्ैन मित्रवान् । युक्त इति राजबृत्तानुष्ठानिन युक्तः खकर्मनिष्ठ इति 
तदथः ॥ 

2. दूत्य इति । अन्यत्र विरेषः- निखुष्टाथा परिमिताथौ पत्रहारी खयंदूती मूढ- 
दूती भारयादूती मूकदूती वातदूती चति दूतीविदेषाः । तत्र नायकस्य नापिकायाश्च 

यथामनीषितमथंसुपलभ्य खल्या का्येसंपादिनी निरष्टाथ, इदं करणीयमिलेतावतो- 
ऽस्य निखष्टत्वान्निसष्टाथंति । कार्येकदेरमभियोगेकदेशं चोपरुभ्य शेषं संपादयतीति परि- 
मिताथी; परिमितः परिच्छिन्नोऽथो यस्या इति । संदेश्लमावरं प्रापयतीति पत्रहारी, संदेश- 
मात्रमिति कायस सिरत्वात्तन्मात्रं पत्रेण वचसा वा प्रापयतीति पत्रहारील्थैः 1 दलेन 

म्रहिता अन्यया खयमेव नायकमभिगच्छेत् , अजानवी नाम तेन सद्योपभोगं स्वप्रे कथयेत् + 

गो्रस्खक्तिं भार्या चास निन्देत्; तव्यपदेरोन सखयमीर्ष्यां दरोयेत्, नखदश्नचिहितं 
वा विंचिदयात् , मवतेऽहमादो दातुं संकल्पितेति चाभिदधीत, मम भार्याया वाकारम- 

णीयेति विविक्ते पयनुयुज्ञीत सा खयंदूती । नायकाय सुगधां विश्वास्यायच्रणयानुप्रविद्य 

नायकस्य चेष्टितानि पृच्छेत् , योगाञ्दिक्षयेत् , साकारं मण्डयेत् , कोपमेनां माहयेत् , 
एवं च प्रतिपचखेति श्रावयेत्, सयं चास्यां नखदञ्चनपदानि निवतंयेत् ; तेन द्वारेण 

नायकमाकारयेत्सा मूढदूती । खभार्यो वा मूढां प्रयोज्य तया सह॒ विश्वासेन योजयित्वा 
तथैवाकासयेत् , आत्मनश्च वैचक्षण्यं प्रकाशयेत्सा मायीदूती । बालां वा परिचारिका- 

मदोषन्ञामदुष्टनोपायेन प्रहिणुयात् ; ततर सजि कणैपन्रे वा गूढलेखनिधानं नखदशनपदं वा 

सा मूकदूती । पूर्वभस्तुताथरिङ्गसंबद्धमन्यजनाग्रहणीयं लोकिकार्थं व्यथं वा वचनसुदा्ीना 

या भावयेत्मा वातदूती ॥ 



१९० सादिसयदपेणे 

अथ साच्विकनायकगुणः- 

सोभा विलासो माधुर्य भाम्भीर्यं भेयेतेजसी । 
लहितोदायमिष्टौ सजा पौरुषा गुणाः ॥ ५० ॥ 

त॑त्र- 

सुरता दक्षता सद्यं महोत्साहोऽचुरागिता । 
नीचे धृणाधिके स्पध यतः शोभेति तां विदुः ॥ ५१ ॥ 

तत्रानुरागिता यथा-- 

'जहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयत् । 
उदधेरिव निनश्नगाशतेप्वभवन्नास्य विमानना कचित् ॥' 

एवमन्यदपि | 
अथ विलासः-- 

धीरा दष्टिगंतिधित्रा विकासे सस्मितं वचः । 
यथा-- 

“दष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसच्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधैस्रीम् । 

कौमारकेऽपि गिरिवद्धुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमिव्युत दर्पं एैव ॥ 

संक्षोमेष्वप्यनुद्रेमो माधुर्यं परिकीतिंतम् ॥ ५२ ॥ 
सात्त्विकाः सत्वगुणाजाताः ! स्तम्भादीनां साचिकत्वेऽपि ते नायकस्य नायिकायाश्च 

भवन्ति । एते पुननयकसेवेति विरोषः । पोषा नायकसंबन्धिनः ! महानुत्साद 
उदयमः । नीचे क्षुद्रे । घणा दया । महीपतेरजय । प्रकृतिषु मन्निप्रशतिषु । निन्नगाश्- 
तेषु नदीसमूहेषु 1 अस अनस्य । अन्यच्छररतादि । तृणीरृतो वुच्छीकृतौ जगत्र- 
यस्य सत्वसुत्साहः सारो बरं च यया सा । धीरा मन्थरा । उद्धता उद्धया च) 
एतेन गतेधित्रलं नैकरूपत्वं च । अचर नायकस्य उत्साददपैयोरतिशयसूचनाय वीरर- 

जा. कप ५ 

1. अहमिति । यथा नानदेश्चागतासूज्ञावचासु सरित्सु सरित्पतेरेकाकारतया भ 

मभेदो न रुष्यते तथा महीपतेरजस्यापि प्रजासु कापि जने विमाननावतारो नालक्ष्यतेति 

भवः) 

2. इष्टिरिति । संमामाङ्गणमलकुरवन्तं कु खमवलोक्य रामचन्दरस्योक्तिरियसु-तररा- 
मचरिते ॥ 

इत्यादिः "एषाञ्दाहरणान्यूह्यानि' इलयन्तः पाटो ग-पुस्तके नास्ति. ३, “एषः घ, 



तृतीयः परिच्छेदः । १०९१ 

उद्यमुदाहरणम् । 
क्रोधहषोदेगं © भ्ल }स्भीर्यं निर्विकारता 

भीश्लोकक्रोधहषोचेगोम्भीर्यं निर्विकारता । 
यथा-- 

'आहूतस्यामिषेकाय विदखष्टस्य वनाय च । 
न मया रक्षितस्तस खल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥' 

# अ ५९ 

व्यवसायाद चलनं धेय विघ्े महत्यपि । ५३ ॥ 
यथा- 

“श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽसिंन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आसमेश्वराणां नहि जातु विश्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥" 

अधिक्षेपापमनादेः भ्रयुक्तख परेण यत् । 
प्राणालययेऽप्यसहनं तत्तेजः सथुदाहतम् ॥ ५४ ॥ 

वाग्बेषयोमेधुरता तद्रच्चुङ्गारचेष्टितं रुखितम् । 
दानं सभ्रियभाषणमोदार्यं शघुमित्रयोः समता ॥ ५५॥। 
एषासुदाहरणाम्यद्चानि । 

अथ नायिका तरिंभेदा खान्या साधारणी सीति । 

सत्वेन द््ैत्वेन चेेखः । ऊदद्यमुदादरणमिति । यथा मम॒रामविकासे--त- 

न्निपीय कटु कर्णेपदलव्या खेदमाप न मनागपि रामः । शूरूपाणिरिव घोरसुदग्र कालक्ू- 

टपटलं किल पूर्वम् ॥ ैख श्रीरामख । आकारो मुखने्ादि तख बिश्चमो वैपरीलं 

येन हषदोकादयो टक्ष्यन्ते ! व्यवसायात् प्रारब्धकर्मणः । अचरुनम् अप्रच्यवेनम् 

तरसंस्यानपसे योगनिष्ठः। आलमेश्वराणां मनोनिरोधक्षमाणाम् । अधिक्षेपो भत्तेनम् 1 

अपमानः परामवः । आदिना अपकारादि । अयुक्तख कतस्य । परेण रान्रुणा । उदा- 

हरणं यथा रामविलासे--विस्फारस्फुरदोष्टपदवमतिखिन्नातिकान्तं कषा कंचिषठो- 

दितलोचनाम्बुजयुगेनाकुितभ्रूकतम् । युक्तं तस्य इुरुक्तयुत्तरयिु तेजोभरादु्तं 

नेान्तेन निवाय लक्ष्मणस प्रोचे खये राघवः ॥° विस्फारमलयन्तं स्फुररोष्े यख 

तम् ! तख भार्गवस । अयुं भागैवम् । तदरन्मधुरतायुक्तम् । ललितौदा्ययोरुदाहरणे 

मम--“वीक्ष्य तख रुचिरं कलेवरं संनियम्य मधुरं च भाषितम् । सारसारमुप- 

लभ्य वि्चमं दास्यमूख कलयन्ति सुश्चवः ॥*, त्ते सहासवेचनं सप्रियवचने च 

भूपाः । रिपुरपि कुमते मानं निरीतिभावं धरा तस्मात् ॥' खा खया । अन्या 
0 

1. अस्सिक्निति । असिन्क्षणे वसन्ताविभौवसमये ॥ 
विक 

१. अथ नायिकामेदाम क., “विविधाः घ. २. श्यधारण्ा ची च' मन बै तस्य इत्कदिः 

"लक्न्ते' इलयन्तः पाठो हि मनोनिरोधक्चमाणामु" इत्यसादनरे द्यते कुक्ववित्- 
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नायकसामान्ययुणेमेवति यथासंभवैरयुक्ता ॥ ५६ ॥ 
सायिका पुननीयकसामान्ययुणेस्त्यागादिभियैथासंभवै्यं्ता भवति । 

सा च खसखी अन्यस्ली साधारणखरीति तरिविधा । 
तत्र खखी- 
विनयाञवादियुक्ता गुहकमेपरा परित्रता खीया । 
यथा- 

८लज्नापज्नत्तपसाहणाई परभत्तिणिप्पिवासादं । 
अविणञदुम्मेधांई धण्णाण घरे कठत्तादं ॥' 

सापि कथिता त्रिंभेदा युग्धा मध्या प्रगर्भेति ॥ ५७ ॥ 
तत्र-- 
भ्रथमावतीणेयोवनमद्नविकारा रतौ वामा । 
कथिता स॒दुश्च माने समधिकलज्ञावती ञुग्धा ॥ ५८ ॥ 
तत्र प्रथमावतीर्णयोवना यथा मम तातपादानाम्- 

(मध्यस्य प्रथिमानमेति जघने, वक्षोजयोर्मन्दता 
दूरं याद्युदरं च, रोमरुतिका नेत्राजेवं धावति, । 

1 

अन्यदीया । साधारणी सर्वोपभोगयोग्या । “ल्ली इति सर्वत्रान्वेति । यथासंभ- 
तैरिति । तेन दक्षतोत्साहतेजांसि नायिकानां न वर्णनीयानि । अत एव दक्षता- 
द्यो नायकस्ैव सात्विका गुणा उक्ताः । ङुज्ञेति । 'ल्नापयांपप्रसाधनानि प्रभव 
निष्पिपासानि । अविनयदुरमेधानि धन्यानां गृहे कलत्राणि ` [इति स॑च्छतम्।] नाये 
परयौप्तानि समथौनि ग्रसाधनानि भूषणानि येषां तानि । अविनयदुरमेधानि अविनयान- 
भिज्ञानि \ सापि खकीयापि । अवतीर्णसुत्पन्नम् । मध्यस्येति । भथिमानं स्थूर- 

तान मा मान न 

1. प्रथमेति । प्रथमावतीर्णौ अभिनवोन्मेषौ यौवनमदनविकारो तारुण्यानङ्गविभ्रमौ 
यस्याः सा । “सकम्पा चुम्बने वक्रं हरलेषोपगूहिता । परावृल्य चिरं त्प अस्ते रन्तुं च 
वाञ्छति ॥› इत्यादिदिशा रतौ वामत्वमवधेयम् । “अन्यां निषेवमाणेऽपि यदि ऊुप्यति सा 

प्रिये । रोदिल्यस्यायतः स्वल्पमनुनीता च तष्यति ॥* इत्युक्तदिशा माने मादैवमवसेयम् ॥ 
.2. मध्यस्येति । मध्यभागे या विद्चार्तासीत्सा जघनेन दण््ति तेन तद्विशार 

जातम्, एवं जघने यत्कार्यं तन्मध्यमागेन ङष्ठितं तेन स क्रदो भातः । एवमुदरस्थोल्यं 
निष्ठितं सत् ुचयोजौतम् , कुचयोश्च काद्यैसुदरे । रोमरताकोरिव्यं नेत्रयोः संगतम् 
नेव्रयोः सारस्यं रोमर्तायामिति तात्पय॑स् ॥ 

म 9 १३ एत, १ ए | 

१, शताधिका पुनः इति ख-पुस्तके नास्ति; “नाथिका- इ्यादि ~-करत्ताई' इत्यन्तं ग-पुस्तके 
नास्ति, २. श्रिमेदा" क-ख, ३. त्रिविधाः घ. 



तृतीयः परिच्छेदः । १०३ 

कंदपे परिवीक्ष्य नूतनमनोराज्याभिकिक्तं क्षणा- 
दङ्गानीव परस्परं विदधते नि्ण्ठनं सुभ्रुवः ॥ 

प्रथमावती्णेमदनविकारा यथा सम प्रभावतीपरिणये- 
“दत्ते साकसमन्थरं वि पद, नियाति नान्तःपुरात् , 

नोदामं हसति, क्षणात्कख्यते हीयन्रणां कामपि, | 
किंचिद्धावगभीरवक्रिमल्वस्पष्ठं मनागभाषते, 

सभभङ्गयुदीक्षते परियकथामुद्ापयन्तीं सखीम् ॥ 
रतो वामा यथा-- 

"ष्टा दष्टिमथो ददाति, कुरुते नाखापमाभाषिता, 
राय्यायां परिवृत्य तिष्ठति, बखदारिङ्किता वेपते, । 

नियोन्तीषु सखीषु वासभवनाचिर्न्तुमेवेहते, 
जाता वामतयेव संप्रति मम प्रीये नवोढा पिया ॥ 

माने म्रदुयथा-- 
“सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशच॑बिना 

नो जानाति सविश्रमाङ्गवर्नापक्रोक्तिसंसूचनम् । 
8 7) 

सवम् । मन्दता कृरात्वम् । धावति प्राप्रोति । नूतनं यथा स्यात्तथा मनोराज्येऽभिषि- 
क्तप्र । राज्ञः प्रथमासिषेकसमये श्रजा हर्षण परस्परं द्रव्यं छण्ठन्तीति व्यवहारः । 
दत्त इति ! सारसं मन्थरं च य॒था स्यात्तथा दत्ते । क्षणात् प्रतिक्षणं करयते 
धत्ते \ हिया यनच्नणां व्याकुकमावम् । कामप्यनिर्वचनीयाम् । भावेन निगूढाभि- 
प्रायेण किंचिद्रभीरं दुरवबोध वक्तिम्णा ख्व स्पष्टं च यथा सखात्तथा भाषते। 
उछ्टापयन्तीं सादरं कथयन्तीम् । ईहते चेष्टते ! खा पत्युरिति । अपराधोऽन्य- 

1. वाभतयेति । इति प्रतिदूलाचेरणतयेव संप्रति नवसंगमे नवोढा नवपरिणीता प्रिया 
मम ग्रीले जाता । अत्रेदमाक्रूतम्--अभिनवसमागमे वध्वाः प्रतिदूवतिंत्वमेव नितरा 
भूषणम् । अन्यथा गौरवराहिवेन दौःद्लीस्यं स्यात् ॥ 

2, सविभ्रमेति 1 सवि्नमे यथा स्यात्तथा अङ्गस्य श्चङुस्यदिः वल्ना खाभिप्रायावि- 

स्कृरणाय चारनं वक्रीकरणम् , याश्च वकोक्तयः» ताभिः संसूचनमिति समस्ते खारस्यम् । 

खच्छेरतिनिमेकः ! अच्छयोनिर्मल्योः कपोल्योनूरेन गलितैः । अज्ञनपत्ररचनाव्य॒पगमा- 
दश्ुकपोल्योः सखच्छता, तेन रोदनाधिक्यम् । उत्तानश्चयनान्मूेन गरूनम् । “अश्चभिः 

इतीत्थमूतलक्षणे तृतीया । अश्वज्ञाप्यं विदिष्टं वा केवरं रोदनमेव करोतीत्यर्थः । 

१. श्रथम~' इत्यादिः “पुनः कथनम्" इत्यन्तः पाठो ग~पुस्तके नास्ति. 



१०४ स।हिष्यदपेणे 

खच्छैरच्छकपोरमूरगर्तिः पर्यस्तनेत्रो्राः 
वाख केवर्मेव रोदिति छरष्छोखारकैरश्चमिः ॥' 

समधिकरुजावती यथा-- 

"दत्ते सारुसमन्थरं--इत्यत्र शोके । 
अत्र समधिकर्जावतीष्वेनापि रन्धाया रतिवामताया विच्छित्ति- 

विरोषवत्तया पुनः कथनम् | 
जथ मध्या-- 

विचि स 

म॒ध्या विचित्रसुरता प्ररूदसरयावना 
षत्प्रगरः यमव्रीहिता २ 

इषत्प्रगटमवचना मथ मता ॥ ५९ ॥ 
विचि्रघुरता यथा-- 

“कान्ते तथा कथमपि प्रथितं सगक्ष्या 
चातुयेमुद्धतमनोमवया रतेषु | 

नाथिकासंगमः । प्राथमिकतन्ज्ञानसमये सख्या सस्येन वा य उपदेशस्तम् । विभ्रमः 

स्मरविकारः, अङ्गस्य वलन संवरणम्, ताभ्यां सहिता । यदि विभ्रमो न स्यात्तदा 
पत्युरपराधे ह्यपि न स्थादिति भावः । वक्राया अपराधव्यज्ञिकाया उक्तैः संसूचनं 
कथनम् । पर्यस्ते चपले, व्याकुले वा मे्रोतले यसाः सा । रोदित्येव । न वु भरुकुटि- 
बन्धादिकं करोति । छठन्तो टोाश्वला अलका यत्तैः । ननु समधिकलजावती 
तावद्रतौ श्रतिक्ला भवतीति ररतौ वामाः इयनेनैव तसा यणे सिद्धे समधिकठ्जा- 
व तीः इति प्रथगुपादानं किमर्थभियाह--भन्रेति । विच्छित्तिविशेषवत्तया वेचित्य- 
वि्ेषसंपादकत्वेन ! प्ररूढे अदयर्थसुत्पन्ने स्मरयौवने यस्याः सा । मध्यमं व्रीडितं 

1. काञ्त इति । हे कान्ते, उद्धत उत्करो मनोभवो यस्यास्तया खृग्ष्या रतेषु सु- 
रतव्यतिक्रेषु । चित्तपरिस्पन्देन रमणाद्रतम् । कपोतानां चिराष्ययनलामाय रतेष्विति 

बृहुवचनम् । अन्यथा तादृ शिष्यता भज्येत । कथमपि महता व्यवसायेन तथा चातुयं 

सुरतसंगसयैदधयं प्रयितं यथास्याः ताति विविधमङ्गिवरक्षण्येन प्रथितानि । एतेन आद्यत्वं 

सूच्यते । दरूजितानि मणितविद्धेषान् अनेकवारमसछ्ृत् अनुबदद्धिः दरु नान्यवहितोत्तरकां 

गृणद्धिः गृहकपोतशतेः शिष्यायितम् । अन्तेवासिवदा चरितमित्यथ॑ः ॥ 

2. सस्येनेति । सख्यन सेृदेनेदेव पक्षो ज्यायान् ॥ 

१. गनपुस्तके तु भध्या यथा--मध्यात्तयोवनानङ्गा मोहान्तः सुरतक्चमा ।' इत्येव रक्षणं दयते. 

२. यथा? क + तथाः ख. ६. धिचित्र-" इव्यादेः ~-अन्यत्रापि' इयन्तस्य मन्थस्य स्थने स्तत्र यौव- 

ष्ब््ती मध्या यथा--'आरपान्धरूविङास्मे विरख्यनि रसद्वाहुविक्षिपपातं नीवीमन्थि प्रथिच्ना प्रतनयति 

पूटयनिन्नो नितम्बः । उसपुष्यत्पाश्वमूरत्कुचशिखरखरो नूनमन्त-सरेण खषा कोदण्डकोस्यरा दरि 

द्दयते यौवनश्चीः ४ एवं मध्थाभावादिकमूह्यम् !* इति पाठो ग-पुर्तके. 



तृतीयः परिच्छदः | १०८ 

तत्कूजितान्यनुवदद्धिरनेकवारं 
रिप्यायितं ग्रहकपोतरातेयथास्याः ॥' 

प्ररूढसररा यथत्रेवोदाहरणे । 
प्रूढयोवना यथा मम-- 

“नेत्रे खज्ञनगञ्चने सरसिजप्र्यर्थ पाणिद्ठयं 
वक्षोजौ करिकुम्मविभ्रमकरीमल्यु्तिं गच्छतः । 

कान्तिः काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी यधास्यन्दिनी 
सेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्याः कराक्षच्छरा ॥' 

एवमन्यत्रापि । 
अथ प्रगस्भा-- 

सरान्धा माहतारुण्या समस्तरतकोविदा ¦ 
भावोन्नता दरव्रीडा प्रगस्भाक्रान्तनायका ॥ ६० ॥ 

सरान्धा यथा-- 
धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 

विश्वन्धचाडुकद्यतानि रतान्तरेषु । 
० 

लजा यस्याः सा । त(अ)घाः कूजितानि अव्यक्तराब्दविदशेषान् । शिष्यायित रि- 
प्यवदाचरितम् \ नेते इति । खज्ञनानां गज्ञने पराभवकारिणी । प्रय वैरि 
ताभ्यां साद्द्यखाभः । करिकुम्भयोर्विशिष्टधर्म करोति या ताम् । स्मेरस्य प्रफुदख्य 
इन्दीवरदाप्नः सोदरं सद्द वपुः खरूपं यस्याः सा ! छटा धारा \ एवमिति । 

एवं लक्षणानुसारेण अन्यत्र ॒किंचितप्रगत्मवचनामध्यमव्रीडितयोरुदाहरणमूह्यम् । 
यथा---“सुभग कुरबकस्त्वं किं ममालिद्गनोत्कः किमु युखमदिरेच्छुः केसरो नो ह- 

दिस्थः\ लयि नियतमशोके युज्यते पादधातः प्रियमिति परिदासा्पेशर काचिदूचे ॥, 
किंचिदाकुश्चयल्याखं मन्दहासातिखन्दरम् ! दरयुद्ितनेत्रान्ता चुम्बतीरे नितम्बिनी 
भावैरनुभावैरुनता प्राप्ताधिकरूपा ! धन्यासीति । सखीनां मध्ये सरतसमये बा- 

1. धन्येति । दे सखि, या तवं भरियसंगमे रतान्तरेष्वपि रतिमध्येष्ठपि विन्धानां 

विश्वस्तानां चा़कानां प्रियवाक्यानां शतानि कथयसि सा त्वं घन्याप्नि.1 इति योजना \ 

ग्रथमतः प्रियसंगमे एव विरलक्षणानन्दमन्थरतया तत्कथनमद्यक्यम् । तत्रापि रते । तत्रापि 

नादौ नान्ते, किं तु मध्ये । तख च पुनरिदानीं सरणमियाश्वयंभूतं तव सावधानत्वमिदि 

भावः । मोः सख्यः, भियेण नीवीं नाभितख्वसनयर्ि प्रति करे प्रणिहिते प्रणिधानविषयी- 

कृते, नीव्यां करोऽपितम्य इति संकरपविषयीक्रते ! न त्वपिते इलर्थः । आदिकर्मणि क्तः । 

१, सुघास्पर्थिनीः क. 



१०६ साहित्यदर्षणे 

नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे पियेण 
सख्यः दापामि यदि किंचिदपि सरामि ॥ 

आढतारूप्या यथा-- 

'अद्यु्रतस्नमुरो नयने सुदीर्घे 
वक्रे भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि 

मध्योऽधिकं तनुरनूनगुरर्नतम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनायाः 

समस्तरतकोविदा यथा-- 
'कचित्ताम्बूखाक्तः कचिदगरूपङ्कङ्मरिनः 

कचिचर्णोदरारी कचिदपि च सालक्तकपदः 
वलीभङ्गाभोगेररुकपतितैः रीर्णकुषुमैः 

शियाः सावं कथयति रतं प्रच्छदपरः | 

स [1 

न 

द्यकथालापिनीं कांविदुपहसन्याः कसयाश्विदुक्तिरियम् । प्रियस्य संगमेऽपि स्पर्च- 
मात्रेऽ्पि या लं विश्रग्धेन विश्वासेन चाटुकडतानि भ्रियोक्तिदतानि कथयसि सालं 
धन्या । किमुत रतान्तरेषु । शपामि रापथं करोमि 1 अत्र परसनेपदमरिष्टम् । त- 
तोऽपि भ्रूभ्यामपि । अतितरामलयथं । वक्रमिद्थैः । अनूनयुरः अतिस्थूलः । कि- 

-सप्यलयर्थम् । अद्धुतयौवनायाः उद्रामयोवनायाः कचिदिति । ताम्बूलाक्तः ताम्बू- 
रुजन्यरागोक्षितः । अगरु कालाग । अङ्क विहम् । चू्णीनि गन्धद्रन्यविशोषानुद्धि- 
रति निष्ठीवतीति सः । पदं चिहम् ! वरीमिचख्िवटीभिः कृता ये भङ्गा निप्रलानि 
तेषामाभोभैः परिपूणैताभिः । अल्केभ्यः केरोभ्यः पतितैः स्खलितः शीर्णकुसमैः 
उपमर्दितपुष्यैशवोपरक्षितः 1 सवावस्थं सर्वप्रकारम् । कथयति सूचयति । प्रच्छदपटः 

०५.५०.८८४ नक 

अवाचकत्वापत्तेः अभिप्रायस्य काववापत्तेश्च । यदि किचिदपि सरामि तदा शपामि । 

द्र पथं करोमीति योजना । मवतीनां चपथोऽ्दं तु न किंचिदपि सरामि । तिः 
पुनस्त्राद्रदरावाक्यमिव्यपि्षब्दार्थः । यथपि “दप उपालम्भनेः इति वातिकेनात्म- 

नेपदं प्रामोति तथापि शपथकरणम्रकाशनाविवक्षया न त्मरवृत्तिरिति रब्देन्दुशेखरे 

स्पष्टम् ॥ अस्यैव ओकस च्छायाभूतः "धन्यास्ताः सखि योषितः प्रियतमे सववाङ्गलभेऽपि 
याः प्रागर्भ्यं प्रथयन्ति मोह नविधावारम्न्य धैर्य महत् । असाक तु तदीयपाणिकमर- 
इप्युन्मोचयलयंद्युकं कोऽयं का वयमत्र किंनु सुरतं नैव स्मृतिजीयते ॥> इति रद्रक- 
विशोकः ॥ 

म. ग पुस्तके त गादटतरुण्वाया उदाहरणं नास्ति, >. समस्त इत्यादिः “-मेदान्तराण्याहः 

इत्यन्तः पाठो ग-पुस्तके नासति, 
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मवोन्नता यथा-- 
(मधुरवचनैः सभङ्गः कृताङ्कलितर्जने 

रमसरचितैरङ्न्यसेर्महोत्सवबन्धुभिः । 
असछरदसङ्कसस्पारस्फारेरपाङ्विरोकिति- 

लियुवनजये सा पृश्वेषोः करोति सहायताम् ॥ 
खल्पत्रीडा यथा-- 

"धन्यासि या कथयसि-इत्यत्रेव । 
आक्रान्तनायका यथा-- 

'खामिन्मङ्करयाख्कं, सतिख्कं भारं विलासिन्कुरु, 
प्राणेश्च चुरितं पयोधरतटे हारं पुनर्योजय, । 

इत्युक्त्वा सुरतावसानसमये संपू्णचन्द्रानना 
स्पष्टा तेन तथेव जातपुरुका प्राप्ता पुनर्मोहिनम् ॥ 

मध्यप्रगल्मयोर्भेदान्तराण्याह- 
ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड़्धि। 

ते मध्याप्रगस्मे | 
तत्र-- 

प्रियं सोस्रासवकरोक््या मध्या धीरा द॑देदुषा ॥ ६१ ॥ 
धीराधीरा तु रुदितेरधीरा पर्पोक्तिभिः। 

तत्र मध्या धीरा यथा- 

(तद वितथमवादीयन्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यहुकूरं दधानः । 

मदधिवसतिमगाः कामिनां मण्डनश्री- 
मैजति हि सफलं वहभारोकनेन ॥' 

दाय्यावरणवच्म् । मधरुरेति । छतानि अ्कलितजैनानि यत्र॒ सः । रभसरचितैः 
टषक्रतैः । महोत्सवख बन्धुभिः जनकैः! स्फारस्फारेः अतिदीर्घे: । खामिन्निति। 
भङ्खरय भङ्गीयुक्तं कुर । वुटितं छिन्नम् । तेन खामिना । मोहन सुरतदखादिज्ञानम् । 
“मध्याः इति स्थानत्रयेऽन्वेति । सोल्रासवक्नोक्या सपरिदासशिष्टव चनेन ! दहेत् 
संतापयेत् । रुषेति कतविरोषणम् ! तदिति ! अवितथं सदयम् । मण्डनेन भूषणेन 

कोको 

१, वदेत् क. घ. २. इदमुद्ाहरणं ग-पुस्तके नास्ति, 
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मध्यैव धीराधीरा यथा-- 
वाले, नाथ, विमुच्च मानिनि रषं; रोषान्मया किं कर्त; 

खेदोऽसाघ, न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा मवि; । 

तक्छि रोदिषि गद्वदेन वचसा, कस्याग्रतो स्यते, 
नन्वेतन्मम, का तवासि, दयिता, नासीत्यतो रुयते ॥' 

ईयमेवाधीरा यथा- 
साध मनोरथयतैसव धृते कान्ता 

सेव सिता मनसि कत्रिमहावरम्या । 
असाकमसि नहि कथिदिहावकाश- 

ससाच्छरतं चरणपातविडम्बनामिः ॥ 

प्रगटभा यदि धीरा स्याच्छन्नकोपादृतिस्तदा ॥ ६२ ॥ 
उदाक्ते सुरते तत्र दशेयन्त्यादरान्बहिः | 

तंत्र प्रिये । 
यथा-- 

'एकत्रासनसं खितिः परिहृता पयुद्वमादूरत- 
साम्बूलानयनच्छटेन रभसाशृषोऽपि सं विधितः । 

छरताश्रीः चोभा ! वहा श्रिया तत्कतेकालोकनेन । अत्र च [अ]वितथमिति 
मिध्या यद् यस्मात् सम तापाय प्रतिनायिकापरिहितवच्ं परिधाय भम गेहमागाः । 

यदहं ते भिया यां तदा मत्तापजनकं क्म न कयोः । एतत्तावत्सतां मण्डन न भ- 

वति 1 यदि तवेतन्मण्डनं तदा तजन्यशोभां या प्रिया भवति तामेवावलोकय । 
मसालोकनया कि प्रयोजनमिति शेष एवात्र वक्रोक्तिः । बारे इति । नायक 
नायिकायश्चोक्तिग्रत्युक्तिरूपः शछोकोऽयम् । खेदोऽस्माख कृत इलयन्वयः ¦ भवत- 
स्तावदपराधो नासि । मम रषा कथं खेद इयभिप्रायेणाह-का तवेति । दयिता 
माया ! नास्मीति । अहं न दयिता । प्रेमपाचरमिदय्थः । इयमेव मष्यैव ! साध. 
पिति । कृचिमेण खाभाविकेतरेण दावेन भावविरेषेण तव मनोरमा इह तव म- 
नसि । छृतं तरैयभ्यैम् ! चरणपातेन विडम्बनासिर्विद्रवैः । परगस्मेति ! छन्ना संबता 
कोपाकृतिः कोपसूचको मुखरागादिय॑या । उदास्ते उदासीना अनुरागदहीना भवति । 
बहिनीह्यान् । न तान्तरान् । तत्रेति विद्रणोति-ग्रिये इति । एकत्रेति ! एक- 
स्मिन्नासने आसनसंस्थितिः । उपवेशनसंबन्धः । रभसाषो हषौलिङ्गनम् । सं विधितः 

१. "एवं मध्यधीरादिष्वयूह्यम्ः ग. २. साध इति श्येक्रो ग-पुस्तके नास्ति. ३. स्तत्रेति ना- 

यके ग, 
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आखपोऽपि न मिश्रितः परिजन व्यापारयन्त्यारितके 
कान्तं प्रद्युपचारतश्चतुरया कोपः करतार्थीङ्कतः ॥! 

धीराधीरा त॒ सोटुण्ठमापितिः खेदयलड्म् ॥ ६३ ॥ 
अमुं नायक | 
यथा मम- 

'अनर्करृतोऽपि सुन्दर हरसि मनो मे यतः प्रसभम् | 
फं पुनरलंकृतस्त्वं संप्रति नखरक्षतैतसाः ॥' 
तजेयेत्ताडयेदन्या 

अन्या जधीरा । यैथा-शोणं वीक्ष्य सुखं इत्यत्र । अत्र च 
सर्वत्र “रुषा दृत्यनुवतेते । 

मर्ेकं ता अपि दिधा। 
कनिष्ज्येष्ठरूपत्वान्नायकम्रणयं ग्रति ॥ ६४ ॥ 

ता अनन्तरोक्ताः षडेदा नौयिकाः । 
यथा-- 

'टद्ेकासनसंखिते पियतमे पश्चाद्पेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडायुबन्धच्छलः | 

ईषटरुकरितकंधरः सपुरकः प्रेमोष्सन्मनसा- 
भन्तहसरुसत्कपोरुफल्कां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥' 

सम्यक्रतिरुद्धः ! न मिधितः नोत्तरेण युक्तः कृतः । व्यापरारयन्दया नायकपरिचर्या्थं 
सव्यापारी$्बा 1 अन्तिके इति । विजनत्वामावोपपत्तये उपचारतः प्रीतिहेतु- 
व्यापारान् विधाय । कोप इति । संमोगप्रतिरोधः कोधस्य फलम् । तेनैव कान्तो 
वद्रीकृत इति भावः । प्रियवद्धासमानमभ्रियं सोषटुण्ठनम् । अनटङृत इति 
किं पुनरिति । करिसुतेखर्थः । त्याः प्रतिनायिकायाः । रोणमिद्यादि धृष्टनायकोदाद- 
रणे उक्तम् 1 सर्वत्र लक्षणपच्चके 1 दष्ति । प्रियतमे माय । एकस्याः खल्पप्रणय- 
नायिकायाः । कीडायामवुबन्ध आरम्भः । अपरामतिप्रणयिनीम् । तस्मादिति । 

1. अन्तरिति । अन्तयों दासस्तेन रसन्तौ नायिकाम्रतारणदृषटनायकवेदरध्यजन्यवह 
लानन्ददयेन देदीप्यमानौ कपो फरूकाविव यस्यास्ताम् ॥ 
[1 सानन ताजा भन 

१. (सोलयुण्ठवचनै इत्यधिकं ग-पुस्तके. २ "यथा-इवादि “तस्याः” इत्यन्तं ग-एुस्तके 

नास्ति. २. 'भनयोरूट्यञदाहरणम् भृ, ४. 'मनन्तरोक्ताः ग पुस्तके नास्ति. ५, नायिकाः" ग-पु- 

स्तके नास्ति. 
सण दम १० 
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मध्याप्रगस्भयोर्भेदास्तदद्वादश्च कीतिंताः 

ग्धा त्वेकेव तेन स्थुः खीयामेदाख्योदशच ॥ ६५ ॥ 
परकीया द्विधा ग्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । 

#, 

तत्र 
ध्रादिनिरतान्योढा इकटा गरितत्रपा ॥ ६६ ॥ 

यथा-- 
'खामी निःश्वसितेऽप्यसूयति; मनोजिघरः सपलीजनः) 

शवश्ररिङ्खितेदेवतं, नयनयोरीहाङिहो यातरः 
तदरादयमञ्ञछिः, किमधुना इम्मङ्गिभावेन ते 

वदग्धीमधुरपबन्धरसिकः व्यर्थोऽयमन्र श्रमः ॥ 
अत्र हि मम परिणेतान्राच्छादनादिदातृतया खाम्येव | न दु व- 

लमः । स्वं॑तु वैदग्धीमधुरपरबन्धरसिकतया मम॒ वहमोऽसीत्यादिव्य- 
्यार्थवशादस्याः परनायकविषया रतिः प्रतीयते । 

उपदरदितरक्षणमेदादिलयर्थः । याज्नादीति ! उत्सवादीलर्थः । कुरुटा परभवैगा" 
भिनी । सामीति । निःश्वसिते सतीलयर्थः । निःश्वसितेन प्रच्छलकासुकाप्रापिदुःख- 
मनुमाय मदह्यमीष्यं तीति मावः । मनसो प्राणजप्रयक्षासैभवेन अभिप्रायवेदने 
लक्षणा, तस याथा््यं॑ प्रयोजनम् । एवमभ्रयोरपि । इद्ितममिप्रायसूचकश्च्टावि- 
शोषः, तददैवतं तदभिज्ञा । ईैहाछिद्वे्ा विशेषसूचनीयाथौभिज्ञाः । यातरः पतिभ्रातु 
पल््यः । वैदण्ध्या मधुरो मनोहरः भ्रबन्धः सुरतप्रयोगस्तस्य रसयुक्तः 1 यद्वा, वै- 
द्ग्ध्या मधुरः प्रबन्धो य॒स्य तत्संबोधने तथा । अनर खाम्यादयाकीणे देशो । श्रमो 

मस्मापिस्राधनन्यापारः ! नञ खप्राप्तिसाधनव्यापारव्यर्थल्रकथनेनास्याः परनायकर- 

दयमावः भ्रतीयते तेन च कुरुटात्वाभाव इति कथमस्याः परनायिकात्वमत आह-- 
अज्र हीति ! परिणेता विवाहकतां ¦ एतदुपलक्षणम् । अघुना~-अत्र'पदाभ्या- 
मपि कालान्तरे देशान्तरे च श्रमसार्थकत्वव्यज्ञनेनापि रतिः प्रतीयत इति । अजातो- 

1. सुग्धेति । रुदरोऽप्याद--्टकाकारा मता सुग्धा पुनभ यतोऽनयोः ! जति- 
सूक्ष्मतया भेदः कविभिने प्रददैतः ।) इति ॥ 

2. यात्रादीति । आदिशब्देन दारदेदावखान-गोष्टीयोजन-राजमागां वलोकन-तरुण- 
प्रातिवेद्यस्षदनगमनादयो ज्ञेयाः । 

१. कन्यका अनूढा । “अस्याश्च पिचाद्यायत्तत्वात्परकीयास्वस् + इति ग. २० 'यात्रा- इति कारिः 
कार्धं नास्ति ग-पुस्तके. ३. "तत्र परोढा यथाः इति ग, ४. म-पुस्तक्षे ठु “द्वितीया यथा सागरिकादिः 

इयेव प्राठः न तु अत्र इव्यादिः श्रतीयते' इदन्तः. 
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| कृन्या त्जातोपयमा स्रजा नवयौवना । 
अस्याश्च पित्राचायत्तत्वात्परकीयात्वम् । यैथा मारुतीमाधवादै) 

मार्त्यादिः | 

धीरा कैराप्रगदभा खादेद्या सामान्यनायिका ॥ ६७ 
निथणानपि न दे न रज्यति गुणिष्वपि । 
वित्तमाते समालोक्य सा रागं दरोयेद्रहिः ।॥ ६८ ॥ 

पयमा अजातविवाहा । उदाहरणान्तरं दु नैषधीयचरिते यथा--अनेषधायैव 
जुदोति तातः किं मां कृशानौ न दारीरशेषाम् 1 ईषे तनूजन्मतनोः स नृनं मल 
णनाथस्ु नलस्तथापि \ अचर विवाहत्पूवं दमयन्दया नलाचुरागः ! साधारणक्चि- 
यमाद--धीरेति । सुरतपण्डितेख्थः । कडा ब्रूयगीतादयः, त्र भगत्मा अति. 

1. कठेति । कराश्चतुःषष्टिः । ता एता---(१) गीतम् , (२) वाचम् , (२) नृलम् ; 
(४) आङेख्यम् › (५) विशेषकच्छेयम् › (६) तण्डुलकु॒मवस्विकाराः, (७) पुष्पास्तरणम्, 

(८) दञ्चनवसनाङ्गरागः; (९) मणिभूमिकाकमे, (१०) सयनर चनम्, (११) उदकवाधम् + 

(१२) उदकावातः, (१३) चित्राश्च योगाः, (१४) माव्य्मथनविकल्पाः, (१५) रेखरका- 

पीडयोजनम् ; (१६) नेपभ्यप्रयोगाः, (१७) कणेयच्रभङ्गाः? (१८) गन्धयुक्तिः, (१९) भूष- 

णयोजनम् , (२०) फेन्द्रजालाः, कोचुमाराश्च योगाः, (२१) दस्तलाघवम् , (२२) विचि- 
वन्ञाकयुषभक्ष्यविकारक्रिया; (२३) पानकरसरागासवयोजनम् › (२४) सूचीवानकर्माणि, 
(२५) सूत्रक्रीडा; (२६) बीणाडमरूकवायानि; (२७) प्रहेलिका, (२८) म्रतिमाला, 

(२९) दुर्वचकयोगाः, (२०) पुस्तकवाचनम्; (३१) नाटकाख्यायिकाद्यैनम् , (३२) 
कान्यसमस्यापूरणम् , (२३) पधिकावेत्रवानविकल्पाः, (३४) तक्षकर्मांणि, (२५) तक्ष 

णम्; (३६) वास्तुविचा, (१७) रूप्यरलपरीक्षा, (२८) धातुबादः> (३९) मणिरागः- 

कारज्ञानम् › (४०) इक्षायुवैदयोगाः, (४१) मेषकुक्कुरलावकयुदधविधिः, (४२) शुकः. 
रिकाप्रखापनम्; (४३) उत्सादने संवाहने केमर्दने च कोञ्चखम् › (४४) अक्षरमु- 
शिकाकथनम्; (४५) म्डेच्छितविकद्पाः, (४६) देल भाषाविज्ञानम् ; (४७) पुष्पश्चक- 
रिका» (४८) निमित्तज्ञानम् ; (४९) यत्रमाव्का; (५०) धारणमाद्का, (५१) संपा- 

य्यम् ,(५२) मानसी, (५२) कान्यक्रिया; (५४) अभिधानकोषः, (५५) छन्दोज्ञानम् › 

(५६) क्रियाकस्पः, (५७) छटितकयोगाः, (५८) वस्रगोपनानि, (५९) दतविदचेषाः? 
(६०) आकधषैक्रीडा, (६१) वालक्रीडनकानि, (६२) वेनथिकीनां (६३) वेजविकीनां (६४) 
व्यायामिकीनां च बिचानां ज्ञानम् । ५-विशेषकेति । विशेषकस्िलकृः यो लटे दीयते । 
तस्य भूजादिपत्रमयस्यानेकप्रकारं छेदनमेव छेचम् । ६-तण्डुकेति । नानावेरखण्ड- 
तण्डुलैः सरस्वतीभवने मणिङुद्धिमेषु तथा कुखुमेथयितेः दिवाचैना्थं च भक्तिविकाराः ! 
<-दश्नेति । रागब्दः म्रलेकमभिसंबध्यते । ततराङ्गरागोऽङ्गमाष्टिः ऊुङ्कमादिना । 

११-उदकेति । उदे सुरजादिवद्वाचम् ! १२-उदकेति ! दस्तयत्रसुक्तरदकैस्ताडनयू । 

9. एतत्कारिकार्घं म-पुस्तके नास्ति. २. अस्या इत्यादिः “त्वम् + इत्यन्तः पाठो गःपुस्तङे 
"परोढा कन्यका" इति कारिकाया अमरे दयते, ६. 'यथा- इत्यादि नास्ति ग-पुस्तके, 
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काममङ्गीद्रतमपि परिक्षीणधनं नरम् । 
मारा निष्कासयेदेषा पुनःसंधानकाषह्नया ।॥ ६९ ॥ 

निपुणा । बहिः कृत्रिमम् । काममदयर्थमङ्गीकरतं वछछभत्वेन खीकृतम् । मात्रा गरही. 
तोपकरणद्रव्याणि८व्यं) निनसारयेद् वाहयति(येत् ) } संधानं सरताथं संनिधानम् । 

१२-चित्रा इति । नानप्रकारदौभौग्येकेन्द्रियपलतीकरणादयः । २०-कौुमारा इति ¦ 

कुचुमारयेत्ते खुभगंकरणादयः उपायान्तरासिद्धसाथनार्थाः । २४-सूचीति । सव्या 
यत्स धानकरणं तत्सूचीषानम् । २५-सूत्रति । नालिकासंचारनाखादिसूत्राणामन्यथान्यथः 

दशनम् । छित्वा दर्वा च पुनरच्छित्वादग्ध्वा च ददनम् 1 तच्ाङ्कलिन्यासात् | देवकु. 

लादिदश्ण॑नम् । २८-प्रतीति । यस्या अन्त्याक्षरिकेति प्रतीतिः सा कीडाथा वादार्थ 
च । यथोक्तम्--्रतिष्ोकं कमायत्र संधायाक्षरमन्तिमन् । पठेतां श्येकमन्योन्यं 
मरतिमारति सोच्यते ॥› इति 1 २९-दुरिति ) शब्दतोऽथतश्च दुःखनोच्यत इति दुर्वा 

चकम् । तस्य प्रयोगाः क्रीडाथी वादा्थश्च । ३२-कान्येति । समसनं समस्या । असु 

क्षेपणे । ण्यत् । “संज्ञापूर्वको विधिरनिलः> इति बृद्धिन । तस्याः पूरणम् । तद्यथा मम 

ददाकण्ठवधे--भ्गीर्वाणगेहेषु महाशयानां वेरान्तरलेषु च काञुकानाम् । रगङ्करं 
पछवयद्यमन्द् यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्गः ॥> अत्र तुरीयः पादः समस्या  ३५-तक्षृति । 
वधेकिकमं । रायनासनावर्थम् 1 २८-पाविति । क्षे्वादः ! स॒ हि गृलरस्तररलधातूनां 

पातनञ्चोधनमेकनादिज्ञानहेतुरथार्थः 1 ४० क्षेति । रोपणपुष्टिचिकित्सावैचिव्यक्रतो गृदो- 
चानार्थाः । ४२-उस्सादन इति । मदनं द्विविधम्-- पादाभ्यां हस्ताभ्यां च) तत्र पा- 

दाभ्यां यन्मर्दनं तदुत्सादनमुच्यते । हस्ताभ्यां यच्छिरोभ्यद्गकमं तत्केद्चमर्दनम् । रोषा- 

गेषु मदनं संवाहनम् । ४४-अक्षुरेति । अक्षराणां सुष्टिरिव सयुश्टिका युधिरिति। सा 
साभासता निराभासा च । तत्र साभासा अक्षरसुद्रत्युच्यते 1 तया कथनं मूढवस्तुमन्रणाथं 

अन्धसंक्षेपा्थं च । तदुक्तमा चार्य॑रवियु सेन चन्द्रमभाविजये--.गहनप्रसन्रसर्वां कतिपयसत्रा- 
मिमामनन्तयुखीम् । अनधील्याक्षरसुद्रां वादससुद्रे परिष्ुवते 1" इति । निराभासा समुद्रे 
त्युच्यते । तया कथने गोप्यवस्तुमव्रणार्थम् । यथोक्तम्--“युष्टिः किसलयं चैव च्छया 
च त्रिपताकिका । पताकाङ्कशसुद्राश्च मुद्राव्भैषु सप्त ॥ अङ्खल्यश्चाक्षराण्येषां खराश्वाङ्कलि- 
पर्वसु । संयोगादक्षरं युक्तं भूतसुद्रा प्रकीर्तिता ।' इति ! ४५-म्लेच्छितेति । यत्साधुशब्दो- 
पनिवद्धमप्यक्षरविन्यासादसपष्टाथं तनम्लेच्छितम् । गूढवस्तुमन्राथमेतत् 1 ४९-यत्रेति । 
सजीवानां निर्जीवानां यत्राणां यानोदकसंग्रामार्थं षटनास्चाखम् । ५०-धारणति ! तख 

मन्थस्य धारणां शाखम् । ५२-मानसीति । मनसि भवा चिन्ता इृद्यादृद्यमेदविषया । 

५७-छकितिकेति । परव्यामोह नार्था; । आकषैति । पाराकक्रीडा । यूतविज्ेषतेऽपि युनर्व- 
चनमादराथम् । सश्गारत्वाहुविक्ञेयत्वाद्ा । अक्षहृदयापरिज्ञाने दि नल्युधिष्ठिरयोरपि पर! 
जयात् । &२-वेनेति 1 खप्रविनयप्रयोजनादैनयिक्यः आवार द्चाख्लाणि । एवमिततरे अपि ॥ 

1. काममिलादि । स्प्ोऽयम्थं वात्लायनीये वै्िकाभिकरणे--^सक्तं ठ पूवोपका- 
रिणमप्यल्पफरुं व्यरीकेनानुपार्येत् । असारे तु निष्प्रतिपत्तिकमुपायतोऽपवाहयेत् । 

अन्यमवष्टस्य ।> इति, वर्तमानं निष्परीडिताथेसुत्छजन्ती पूर्वसंसष्टेन सह संदध्यात् । स 
चेदवसिताथं वित्तवान्सानुरागश्च ततः संधेयः ।› इति च ॥ 
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तस्कराः पैण्डका भृखाः खखम्रापतथनासतथा । 
लिङ्धिनर्छनकामाचा आसां प्रायेण वह्टभाः ॥ ७० ॥ 
एषापि मदनायत्ता कापि सत्यातुराभिणि । 
रक्तायां बा विरक्तायां तमसां सुदुरेभम् ।॥ ७१ ॥ 

पण्डको वातपाण्डादिः । छत्रं प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छच्रकामाः । 
तत्र रागहीना यथा ल्टक्रमेककादौ मदनमज्ञयीदिः । रक्ता यथ 
मृच्छकरिकादौ वसन्तसेनादिः । 

पुनश्च- 

अवस्ाभिभेषन्यण्वेताः षोडशभेदिताः । 
1. तस्करा इति । अयमर्थो वात्स्यायनीये सविशेषसुक्तः--“खतच्रः पूर्वं वयसि वत~ 

मानो वित्तवानपरोक्षवृत्तिरधिकरणवानङ्च्छाधिगतवित्तः । संधपवान्संतत्ायः सुभगमानीं 
श्याघनकः पण्डकश्च पुंशब्दाथीं । समानस्प्ीं खमावतस्यागी । राजनि महामात्रे कवा 

सिद्धो दैवप्रमाणे वित्तावसानी गुरूणां शाप्तनातिगः सजातानां टक्ष्यभूतः सविन्त एक~ 

प्रो विङ्गी प्रच्छच्रकामः श्यूरो वचश्च । इति । 
रतमिति ! रतमस्यां खड ममित्युक्तिसतु नितरां जघन्यतमा हरितारूपातयोग्या च । 

दाखस्य बन्तखितिख्यापनमाच्रपरततया तदनुमोदनानुपरम्भाच््छिषटरनादतत्वाच । अत्त एव् 

कामसूत्द्रताप्यभिदितम्---“वर्ममर्थं च कामं च प्रययं ल्ेकमेव च । पदयलेनस्य 

तच्वज्ञो न च रागाद्मवरवेते ॥ अपिकारवश्चादुक्ता ये चित्रा रागवथैनाः। तदनन्तरमत्रैव ते 

यलाद्विनिवारिताः ॥ तदेतद्रह्यचयेण परेण च समाधिना । विहितं लोकयात्राये न रागा- 

थोऽख संविधिः ॥ इति ¦ वं परकीयाविषयोऽपि जघन्यतम एव । उक्तं च तेनेव-- 

'संददय चाखतो योगान्पारदारिकरक्षितान् । न याति च्छरनां कश्चित्खदारान्प्रति रा- 

दिन् ॥ पाक्षिकत्दाल्मयोगाणामपाया्यां च ददीनात् । धमाथैयोश्च वेलोम्यान्ना चरेत्पारदा- 

रिकम् ॥ त्देतदयारुष्य्थमारम्धं प्रेयसे नृणाम् 1 प्रजानां दूषणायेव न विक्ञेयोऽस्य 
संविधिः इति ॥ 

8. पण्डकः इति । पण्डको नर॑मन्यो नपुंसकः ¦ स चात्मनः पंस्त्वन्ञापनार्थं बहु 

वितरति । वस्तुतस्तु पण्डको वातपण्डकादिरिति व्याख्यानं ज्यायः । तथा चक्ति चरक 

संहितायं चारीरखानेऽतुल्यगो्रीयाख्ये द्वितीयाध्याये--"वायवश्चिदोषाद्रूषणा ठ यख 

नां गतौ वातिकपण्डकः सः ।* इति । एवमन्येऽपि पण्डकमभेदा निरूपिताः । पण्डते । 

८पडि गतौ? । अच् । यद्वा, पणते ! “पण व्यवहारे स्तुतौ च” । जमन्ताद्ः ॥ 

५4. छन्नेति । मर्च्छ्नकामिनो हि कटं न कामयन्ते रोको मा ज्ञासीदिति। ते कामेन 

बाध्यमाना बह वितरन्ति ! छन्नं यथा स्यात् तथा कामयन्ते इति कर्मण्यणु । 

पोडदोति । त्रयोदश स्वीयः, दे परकीये, एका सामान्येति मिठित्वा पोड्चभे- 

दिता एताः स्वाधीनपतिकाचश्टवस्याभिः प्रसेकं भिचन्त इति तापम्. ॥ 

न "पण्ड्काः> घ, २. वातरोगः क-घ. 



११५४ साहित्यदषणे 

खाधीनमतैका तद्रत्खण्डिताथाभिसारिका ॥ ७२ ॥ 
कलहान्तरिता विप्रक्धा प्रोषितभतैका । 
अन्या बासकसज्ञा खादिरहोत्कण्ठिता तथा ॥ ७३ ॥ 

तत्र-- 
कन्तो रतिगुणाढृष्टो न जहाति यदन्तिकम् । 
विचित्रविभ्रमासक्ता सा सात्खाधीनमतेका ॥ ७५ ॥ 

यथा- ("साकं सखि वाससी- इत्यादि | 
वैरश्वमेति भियो यस्या अन्यसंयोगचिहितः । 
सा खण्डितेति कथिता धीरैरीष्याकषायिता ॥ ७५ ॥ 

यथा-'तदवितथमवादीः-- इत्यादि । 
अमिक्ारयते कान्तं या मन्मथवरवद्ा | 
खयं वाभिसरलयेषा धीरेरक्ताभिसारिका ॥ ७६ ॥ 

मायथा-- 
धन॑ च मेऽवगच्छति यथा र्धुतां करणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुणं तथेनमभिगम्य वैदेरमिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥° 

८दुस्िप्तं करकङ्कणद्रयमिदं बद्धा दृटं मेखडा 
यतेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मञ्चीरयोमूकता । 

आरब्धे रभसान्मया परियसखि कीडामिसारोत्सवे 
चण्डारुस्िमिरावगुण्डनपरक्षेपं विधत्ते विधुः ॥' 

दुखेन अनायासेन प्राप्तं धनं यैस्ते । लिङ्गिनस्तपखिवेषधारिणः 1 आसां वेश्यानाम् । 
एषा वेदयापि । ईष्यौकषायिता रैष्यैया कट्षीकृतचित्ता । अभिसारिकषपद्सख व्यु- 

स्पत्तिरभ्यमर्थद्रयमेव रशक्चणद्रयमाद-असिसास्यत इति! न चेति । स कान्तः 
अभिदूति अभिसुखागतां दूतीं प्रति संदिदिशे वाचिकं न्यस्तवती । उल्क्िपतम् 
ऊर्ध्वं न्यस्तम् । एतेन तयोः शब्दप्रतिरोधः । प्रतिपादिता कृता । तिमिरमेव अव्- 

1 

1. वदेरिति 1 विध्य प्रार्थने वा किड् ॥ 

१. "यथाः क. २. यस्या रतियुणाकरष्टः पतिः पाश्च न छचति ५ ग॒ ३. ग-पुस्तके तु--निद्राकषाय- 

यङरीकरृतता्नेषो नारीनखव्रणविरषविचिविताङ्गः । यस्याः उतोऽपि गृहमेति पतिः प्रमति सा ख- 

ण्डितेति कथिता सुनिभिः पुरणः ॥* यथा--(नवनक्षपदमङ्गं गोपयरस्यद्केन-' (इ्यादि)इति पाठः. 

४. चऋमात्" इति ग-पुस्तके नास्ति. ५. त्वरय ब्रस्तुतविधये यावत्तिमिरागि तरूणतरणानि । भावी कुर्टा- 

कटः यादाधरकरकण्टकैीरवहः ४ ग, ६. उस्किप्त-' इव्यादि- "उदाहरणम् इदन्तः पाटो ग पुस्तके 

नास्ति. 



तृतीयः परिच्छेदः | ११५ 

संछीना खेषु गात्रेषु मूकीटृतविभूपणा 
अवगुण्ठनसंवीता इख्जाभिये्दि ।। ७७। 
विचित्रोञ्वल्वेषा तु रणबघ्रपुरकङ्णा 
प्रमोद सखेरवदना खद्े्याभिसरेदि }! ७८ 
मदस्खटितसंरापा विभरमोत्फुटटलोचना 
आविद्धगतिसंचारा खास्मेष्याभिसरेददि । ७९ ॥ 

तत्राय “उक्कषप्त- इत्यादि ! अनयोषदयमुदाहरणम् | 
प्रसङ्गादभिसारस्ानानि कथ्यन्ते- 

क्षें वाटी मघ्रदेवाख्यो दूतीगृहं घनम् 
मालपश्चः स्मश्चानं च नद्यादीनां तदी तथा ॥ ८० ॥ 

ण तमा गत पेम न 

गुण्ठनपटः आच्छादनवच् तख क्षेपं निरासम् । प्रसङ्गादभिसरणक्ममाद- सटी 
नाते गात्रेषु अङ्खषु । संङुचितसवङ्गीलर्थः । अवगुण्ठनेन आच्छादनपरेन संवीता 

संव्रतदेहा } एतदुपलक्षणम् ! अवुल्ेपादिनापि संवीता । तच्नान्धकारे नीलख्वल्रकु- 
उमकस्तूरिकार्सवीता ¦ ज्योत्ल्ञायां चन्दनद्रवसंवीता । कमेण यथा-स वसन- 
मर्पित वपुषि नीख्चेटश्रमान्मया खगमदाराया मल्यजद्रवः सेवितः । करेण परिवो- 
धितः खजनशडया दुजंनः परं परमपुण्यतः सखि न र्धिता देखी ॥* "मदिकामाल- 

भारिण्यः सवोङ्गीणद्रैचन्दनाः । क्षोमवयो न रक्ष्यन्ते ज्योत्लायामभिसारिकाः ॥ 
आविद्धः उद्भावितः पव्युः सद्धावो यया । (आविद्धगतिसंचारा" इति पठे माविद्धया 
उद्धतया गल्या संचारः संकेतस्थानभ्रा्नियंस्याः सदर्थः । आये कुरुजाभिसरणप्र. 
कारे अनयोर्वेदयप्रेष्याभिसरणप्रकारयोः ! तत्र कमेणोदाहरणम् । यथा मम-~- 

"वमेषुवेधविधुरं धुरि दत्तवित्तं रिज्ञानमज्गमणिनूपुरकिड्धिगीका ! मन्दं वृहत्कुचनि- 
तम्बभरेण दृरादा्कसयलयभिसरद्युत कापि धन्यम् ॥*,'कान्तं तमेकान्तयुणाभिरमं 

सदीहिताधानविन्रद्धकामम् । प्राप्यापमोदं विदधे सखीति ब्रुवलयमीषं प्रमदामियाति ॥ 
अचर (तंमोदम्ः इति वक्तव्ये “अपमोदम्" इति संखापत्लख्नम् । क्षत्रं ससयोसत्ति- 

1. मारेति । मालापञ्च इति रब्दः संदिग्ध एव सर्व्ोपलम्यतते । तथापि टीकावि- 

बृतपुष्पो्यानपदस्वारसयेन (मालानां प्रो व्यक्तीकरणं यसात् इद्यादिरील्ा कर्थचिद् 

व्याख्येयः । मा नासि आलपो यत्र॒ तच्छन्यं गृहमिलथै इति 'मारपं च इति प्राठे 

योज्यम् ॥ 
2, कामेति । टक्षणायु्घरणमात्रमेतत् । उदाहरणं ठ “लोेर्ोर्चमल्छृति- इलयादिं 

इष्टव्यम् ॥ 

१, "मालापचाः" क; भालयश्चाःः खः माटायाश्चः ख-पुस्तकटिप्पणी; 'माल्ममश्चाः" मः समाय 

च" च. २, श्रमदानानिः क. 
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एव कृताभिसाराणां पुंथरीनां विनोदने । 
सथानान्यष्ौ तथा प्वान्तच्छने कुत्रचिद्ाश्रये | ८१ ॥ 
चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपाख या | 
पश्चात्तापमवामोति कलहान्तरिता त॒ सा ।॥ ८२॥ 

यथा मम तातपादानाम्-- 

'नो चाटुश्रवणं कृतं न च इशा हारोऽन्तिके वीक्षितः 
कान्तस्य प्रियदेतवो निजसखीवाचोऽपि द्रीकृताः। 

पादान्ते विनिपत्य तक्षणमसो गच्छन्मया मूढया 
पाणिभ्यामवरष्य हन्त सहसा कण्ठे कथं नार्पितः | 

प्रिथः कृत्वापि संकेतं यसा नायाति संनिधिम् । 
विप्ररन्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३ ॥ 

यथा-- 

“उत्तिष्ठ दूति यामो यामो थातस्तथापि नायातः । 
यातः परमपि जीवेल्नीवितनाथो मवेत्तसाः ॥' 

नानाकायेवश्षाच्यसा दृरदेशं गतः पतिः । 
सा मनोभवदुःखातौ भवेत्रोषितभतेका ॥ ८४ ॥ 

स्थानम् । वाटी नि्जैनवास्ु । मारापन्चः पुष्पोदयानम् । विनोदने इति । उर- 
तोत्सवायेलर्थः । कुत्रचिदाश्रये । पुंश्चल्यो ऽभिसरन्ति इति रोषः । आश्रयः इति 
प्रथमान्तपदे ध्वान्तच्छन्रे कुचचिदओे आश्रयोऽधिष्ठानं पुंश्चटीनां विनोदे भवती- 
व्यर्थः । चाटुं भ्रियोक्ति करोतीति चाटुकारः तम् । हारो नायकेन प्रसादाय दीयमानो 
सुक्ताकरापः । यामः संकेतकारः ! नानाकायेवरादिति । शापसंभ्रमयोरप्युप- 

त 

1. वादीति । गृद्योचानमि्युयितम् । माटपच्च इयसा टिवितं “पुष्पोचानम् 

इति केखदोषाद्ध्टम् ; (निजैनवास्तु* इति ठतु तत्रलमिव प्रतिभाति ॥ 

१, श्सुनिः प्राह ध्वान्तच्छ्नं स्थट तथा !* ग. २. पादयोः पतिते कन्तेया मानं न विुच्वति ! 

तसिन्गते तु तापाती करहान्तरिता तु सा ॥*ग. ३. यथा मम तातपादानास्ण ग-पुस्तके नास्ति. 

४. “अदरहरचुरागादूतिका प्रेष्य पूर घरसमग्षिलय कापि संकेतके च ! न निरति खड यस्या वेह्लमो 
दैवयोगात्मवदति भरतस्तं नायिकां विप्र्धाम् ॥° इत्ति ग, ५. ग-पुस्तके घु सखि स विजितो 
वीणाघ्ूते- (इव्यादि) इति पाठः, ६. दूरदेशं गते कान्ते व्रिवणो मलिना छृखए । या तिष्ठति 
तदाकारा सा स्यास्मोषितभदैका ॥' इति ग, ७. 'माखयं चः इयेकसिन्पुस्तक; मालायाः इति 

दितीयसिन्पुस्तके. 



वतीयः परिच्छेदः । ११७ 

यथा-- 

“तां जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीमते मवि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम् । 

गाढोक्ण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्यु बां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पञ्चिनीं वान्यरूपाम् ॥' 

रुते मण्डनं यस्याः सजित वासवेश्मनि । 
सा तु वासकसजा स्याद्विदितग्रिथसंगम्ा । ८५ ॥ 

यथा रौधवानन्दानां नार्के- 

“विद्रे केयूरे कुरु,+करयुगे रलवर्ये- 

रर, गुवीं ीवाभरणरूतिकेयं किमनया । 

नवामेकामेकावलिमपि मयि त्व विरचये- 
न नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनज्ञोत्सवविधौ । 

आगन्तुं इृतचित्तोऽपि देवान्नायाति यत्य । 
तदनागमदुःखातो विरहोत्कण्ठिता तु सा ८६ ॥ 

लक्षणम् 1 तेनोक्तोदाहरणे नाव्यापिः । तां जानीया इति ! कुबेरशापात्मरोपितश्य 
यक्षस्य मेघं प्रत्युक्तिरियम् । पद्मिनीं वेति वाशब्द इवार्थः } धवा स्याद्विकत्पोपमयो- 
रिवाथे च समुचये । इति विश्वप्रकाशः । उत्तराधें द्वितीयान्तपादेयु ब्रथमान्तपाटः 
कचित्पुस्तकेषु द्यते तदा पुनरिवश्षब्द एव । कूखत इति । सखी इति शेषः । 
सजिते शय्याम्रदीपादिभिः परिष्कृते । विदुरे इति । मण्डयन्तीं सखीं रति क- 
चिदुक्तिरियम् । नवां नवगुम्फिताम् । अन्यथा परिरम्भभरेण क्षटिति जुटिता स्यात् ¦ 

[क ~ (५ 

बहुयष्िकदहारख परिरम्भातिविघ्रहेवुलादाद-एकावटिमिति । एकयष्टिकदारमि- 
यर्थः । यस्पिय इति । यस्याः रिय इयर्थः । तदनागमेत्ति । प्रियानायमने 

१, गृ-पुस्तके तु आधिक्षामां विरहशयने- इत्युदाहृतम्. 2. वासवेश्मनि सुकल्पिततल्प धः 

प्रमागमविर्थिं विदधाना 1 तिष्ठति प्रियस्षमागमस्षजा तं सुनिर्वदति वाप्रकसन्नाम् ए; इति ग्, 

३. ग-पुस्तके छ राघवानन्दानां - इत्यादिः ~-व्रिधौ ४ इव्यन्तः पाटो नास्ति, कितु तत्स्थाने “अङ्गे 
ष्वाभरणं करोति बहुदः पत्रेऽपि संचारिणि मरातत तरां परिशङ्कते वितले शय्यां चिरे ध्यायति । इत्याक्र- 
ल्पविक्पतद्परचनासंकखपरीखाशतन्यासक्तापि त्रिना त्वया वरतनुर्नैषा निं नेष्यति 9 इति दश्यते, 
४. “उद्ाममन्मथमहान्वरवेपमानां रोमाश्नकनच्युकितमङ्गकमावहन्ती । गाडाद्चसयवचनां पुरतः कखीनास- 

कण्डठितां बदति तां भरतः कवीन्द्रः ४" इति ग. 



११८ सादहित्यदपेणे 

यथा- 
किं रुद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या ममोदरेजितः 

“किंवा कारणगोरवं किमपि यन्ना्यागतो वहमः । 
इत्यालोच्य मृगीदृशा करतठे विन्यस्य वक्राम्बुजं 

दी निःश्वसितं चिरं च रुदितं क्षिप्ताश्च पुष्पञ्चजः ॥' 
इति सा्टाविश तिश्षतयुत्तमर्मध्याधमखरूपेण 
चतुरधिकाशीतियुतं शतत्रयं नायिकाभेदाः ॥ ८७ ॥ 

नेयर्थः । कि रुद्ध इति । संकेतस्थाया नायिकायाः प्रियानागमने वितरकरोऽयम् 
1. कारणेति 1 कारणगौरवं देतूद्रेकः । प्रयोजनविरोष इति यावत् । 
2. इतीति । सीया तावन्रिविधा-- सुगा मध्या प्रगदभा चेति । तत्र सुग्धेकधा; 

मध्याभरगस्मे तु धीराधीरोभयभेदेन षडपि । धीरा मध्या, जधीरा मध्या, यीराषीरा 
मध्या । एवमग्रेऽपि । एताश्च षड्धा ञ्यृष्ठत्वकनिष्ठत्वाभ्यां द्विविधाः । धीरा व्येष्ठा-क- 

निष्ठा, अधीरा व्येष्टा-कनिष्ठा, धीराधीरा व्येष्ठा-कनिष्ठा चेति। एवं द्वादशभेदा सु- 

ग्धया सह चयोदद् भवन्तीति खीयाकथा । परकीया दविविधा-- परोढा कन्यका चेति । 
सामान्या चेका । एताः युनः समदाः खकीयापरकीयासामान्याः स्वाधीनपतिकाचष्टाव- 

स्थाभिः प्रयेकं भिचन्ते 1 णवं चतुरधिकश्चतं खीयाः । षोड परकीयाः । अष्टो सा- 

मान्याः 1! आसां संकरूनेऽष्टर्विरालयधिकद्चतं नायिकाः । १०४--१ ६८१२८ । 

तासामप्युत्तममध्यमाधममेदगणनया चतुरधिकारीतिदुतं शतत्रयं भेदाः । ३१.१२८ 

३८४ । तत्रापि दिव्यादिव्योभयभेदगणनया द्विप्षारदधिकेकादश्चतं भेदा जायन्ते # 
२२५२३८४ ११५२ । अत्रेदमप्यवधेयम्--यच्यपि सुग्धाया कञ्नाम्राधान्येन, मध्याया 
रल्नामदनप्राधान्येन, म्रगल्भायाः प्रौदिप्राधान्येन, धीराया बे्यभराधान्येन, अधीराया 

अयैथेप्राधन्येन, धीराधीराया ये्यीयेयैप्राधान्येन, व्येष्ठायाः प्रेमज्येष्ठयप्राधान्येन, कनि- 

छायाः त्रेमकानिष्ठ्यप्राधान्येन, परोढाया रहस्यम्राधान्येन सुग्धाया इव कन्यकायाः; 

सामान्याया वित्तप्राधान्येन, अष्टविधा नायिका भवन्ति तथापि श्रखानं वल्येः छृतं 

भियससैरसैरजखं गतं दृष न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । यातुं नि- 

श्चितरचेतसि गरियतमे स्व समं प्रसिता गन्तव्ये सति जीवितप्रिय सहत्साथेः किम 

लज्यते ॥ इयादिलक्ष्यादुत्तरक्षणे तदे शछान्तरगमनाध्यवस्ाये प्रिये मवत्छद्धवका 

नवमी नायिका भवितुमर्ईति । तस्याः प्रोषितभवैकाविप्रकब्धाविरद्य्तण्ठिताख नान्त- 

मावः ! संनिहिते प्रेयसि तच्वायोगात् । न कल्हान्तरितायामन्तमन्नः । करहाभवाद्- 

नवमानित्वाच । न खण्डितायामन्तमौवः । अन्योपभोगराच्छितस्य प्रियस्यागमनाभा- 
ति 

१. (दणीडच्ः मबङ्तापभयादिवास्याः श्वासानिलाः प्रति जुहुः प्रसरन्ति दूरम् । बःष्पाभ्बुवीचिषु 

निमज्ननकातरेव निद्रा दयो सविधेऽपि पदे विधत्ते ॥ इति श, २, भमध्यमाघमखरूपमतः' कखः 

ग युस्तके तु भेदे पूर्ववदासासत्तममव्याधमसेन ।' इति पूर्वाम्; भध्यमाधमखरूपतः' घ. ३*'नायिका- 

भिदानां स्यात् क-ख; 'नायिकाभिधाने स्यात् गृ; नायिकायेदानां स्यात घ. 



तृतीयः परिच्छेदः । ११९ 

ह् च परखियो कैन्यकान्योढे सकेतादू्रै बिरदोकण्ठिते । पश्चा- 
द्विदूपकादिना सदहाभिसरन्त्यावभिसारिके । कुतोऽपि संकेतस्थानमप्रात 
नायके विप्ररुन्धे । इति -वखेवानयोः । जखाधीनप्रिययोरवखान्न- 
रायोगात् । इति कश्चित् । 

कचिदन्योन्यसांकयेमासां रक्येषु दश्यते । 
यथा-- 
धै खट वयमसुष्य दानयोग्याः पिवति च पाति च यासके रहस्त्वाम् 
विट विरपमसं ददख तसे भवति यतः सदसोधिराय योगः ॥ 

अवस्था त्रयो मेदाः अनयोः परश्ियोः ¦! अवखान्तयायोगादिति । प्रक. 
रासंभवादिति भावः ! तथाहि-परलियाः पाश्च नायकस्य सततमवस्थानायोगान्न 
खाधीनभर्वैकालम् । नायिकान्तरसंभोगेन ईष्योया असंमवात् खण्डितालम् । नाथि- 
कऋान्तरसंभोगदोषात्कान्तदयागा संभवेन न करट न्त रितालम् । कान्तख दृरदेशगमनेन 
सनोभवडुःखा्तल्लाभावात्न प्रोषितभत्रकात्वम् । परालोकनशद्या सजितवासवेदमनि 
सण्डनासंमवानच् वासकसजालम् ! तथा चानयोन्नैविष्येन पडेव मेदाः । न वष्टवि- 
यत्वेन षोडदोति ! तत्र चतुरशीदयधिकरतचयसंख्या नोपपन्नेति भावः ¦ "अखाधी- 
नश्रिययोः इत्युपदशेनमात्रम् । आसासुपदरदीतप्रकाराणां नायिक्ानाम् । रक्षय 
महाकविप्रयोगेषु । न खटिवति । सपुष्पपष्टवां गक्षयाखां प्रियाथे यच्छन्तं नायकं 
प्रति नायिकाया उक्तिरियम् । अमुष्य विटपस्य । पिबति चुम्बति । पाति योषिदन्तरेभ्यो 
वारयति ¦ हे विट हे षिज्ञ कामुक ! विटपं सपुष्पमाखं शाखाम् \ सदशरोरिति। 
विटं लां पिबति पाति वेति व्युत्पत्तिद्रयेन सेव विटपा अयमपि विटप इति 

वात् , भरियायाः करोपामावददैनात्, काङुवचनकातरावलखोकनादिसवचितान्तरिकपक्षपार- 

दर्ईनाच । न वासकसस्नायामन्तस्पवः ! गच्छति प्रिय सस्नीकरणामावात् खदोद्धमाच । न 

स्यान मदकायामन्तमोव; ! उत्तरक्षण एव॒ विप्रयोगदश्लेनात् मतेरि सखाधीनलन्याशा- 

ताज । नाप्यभिसारिकायामन्तम्वः । उत्सादरादिलयद् अन्तस्तापदद्यनाचेति ¦ एतद्- 

क्षणं त॒ पपतिरद्ान्तरं यस्या याखलेवोत्तरक्षणे । प्रवत्स्यत्पतिका सा स्यास्मयाणच्छेदनो- 

द्मा ॥ इति केयमिति नव्याः ॥ 

1. नेति ! बयमसुष्य दानयोग्या न भवामः खट । किं या असावेव त्- 

लिया रहः एकान्ते त्वां पिवति पानं करोति पाति मदनानल्संतापाद्वक्षति च ! तस्ये 

अगु वियन्पातीति विरैपं पदवम् । न्विटपः पल्वे शङ्गे इति विश्वः । दद भ- 

यच्छ । चन गच्छ । यतो दानाचिराय चिरकाटय स्द्ृशोरडरूपयोयीगो भवतु । 
पमयोरपि बिटपत्वादिति मावः ॥ हे कितव पूर्त, वृथा व्य्थमेवाहितैः । तत्कार्यस्यान्यथा- 
सिद्धत्वादिति भावः { तव॒ संबन्धिभिः क्षितिरुदाणां पल्वाः पुष्पाणि च तान्ये कर्ण 
ामणितकमसगदििनिनणोमककमकिकभिने 

१. (कन्यकोटे" ख-ग-घ, २. चित्, क. ३, 'सतत्तरथःन -* इति पुस्तकान्तर. 



१२० साहित्यदपणे 

तव कितव किमाहितै्रैथा नः क्षितिरुह पटवपुष्पकणपरैः ! 
ननु जनविदितेर्भवद्यरीकैथ्िरपरिपूरितमेव कणयुग्मस् ॥' 
“युहुरुपदहसेताविवालिनादेर्वितरसि नः कठिकां किमर्थैमेनाम् । 
वैसतिमुपगतेन धाचि तस्याः चठ केठिरेष महस्त्ियाद ददः ॥' 
'टति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपक्ष्मकेसरेणं । 
श्रवणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चश्चुषा च ॥' 
हयं हि वक्रोत्तया परषवचनेन कर्णोतपरुताडनेन च धीरमध्यताधी- 

रमध्यताधीरमगस्मताभिः संकीणीं । एवमन्यत्राप्यृद्यम् । 
इतरा अप्यसंख्यास्ता नोक्ता विस्तरशङ्या ॥ ८८ ॥ 

ता नायिकाः | 

तुल्ययोर्योगो योग्यो भवतीलयर्थः । भवव्यलीकै्भैवतोऽग्रियवचनैः । स्फुरितो मनोरमः 
पक्ष्मवत्केसरो यख तेन । चक्षुःपक्षे--पक्ष्मेव केसरो यख तेन ¦ वक्रोक््येति । 
विरटशब्दस्य नानार्थकल्पनाविचिच्रोक्त्येदयर्थः । इतरा अपि पद्िनींहसिनीप्रशतयः। 

पूरयन्तीति कणपूराः कणौवतंसाः । तेर्नोऽसाकं कि तत्साध्यम् ! न किचिदस्ती- 

लः । नलु अङ्ग, जनविदितैर्मवव्यरीकेस्तवाप्रियवचनैः कणेयुर्मं चिरपरिपूरितं नियं 
पूर्णमेव । अतः पूरितख पूरणायोगादल्मेभिरिति ॥ जठिनादैयहुरुपहसितां प्रतारणा- 
यति प्रहस्यमानामिव स्ितामेनां कलिकां कोरकम् , अल्पं कृलि कलहं च । “कर्हे च 

युगे कटिः" इति वैजयन्ती । खीप्रल्ययस्त्वविवक्षितः शेषे । नः असार्व किमर्थं॑वित्तरसि । 
हे साठ गूढविप्रियकारिन्; तस्याः त्वस्परियाया धारि मवने वस्रतति सितिमुपगतेन 
त्वया अयेष वतैमानो महान् कलिः कलहो दत्तः । स्वदत्त एव महति करौ स्थिते 
{क कल्पान्तरेणेयर्थः ॥ इति गदितवती उक्तवती अन्या खी रुषा कान्तं स्फुरितान्युख्वलानि 
ननोर्माणि च पक्ष्माणीव केसराणि । अन्य॒त्र केसराणीव पक्ष्माणि; यख तेन अरवणे 

नियमितेन शोत्रे निरुद्ेन असिताम्बुरुहेण नीरोत्पलेन चक्षुषा च समं युगपल्नवान 

ताडयामासेति ॥ 
1. इतरा इति । तथा चोक्तम्-- पुनश्च ताखिधा ज्ञेया दिव्यादिव्योभयत्मना । 

चतु चोद्धतोदात्ता लित! शान्तिका तथा ॥ अक्षता च क्षृतायाता याता यायावेरेलपि । 

युनश्चतुधौ कथिताः पूर्वैरमोजादिभिदषैः ॥ पञचिनी चित्रिणी चैव दष्धिनी इस्िनीति 
नच । पुनश्चतुधौ कथिताः कामच्ाखेपु जातितः ॥ कफिनी बाला पत्तर मकरा 

युनखिधा । अथोक्तानां च भेदानां रक्षणोदाहवी ल्व ॥ दिव्याः शच्यादयः प्रोक्ता 

अदिव्या मारूतीसुखाः ॥ दिव्यादिव्या इति ग्रोक्ता जानकीरकिमणीभुखाः ॥ गर्वशाः 

डिन्युद्धता स्यादुदात्ता गूढमानिनी । रक्ता साध्यमानेहा्ञान्ता निमौनमानसरा ॥ 
कोनाम नामान ााभाााअन००७०५.५०००न ५ 

१, अयं शोकः क-ग-घ-पुस्तके नासि, २. इतरा~ इति कारिका नास्ति ग-पुस्तकरे, 



नृतीयः परिच्छेदः! १२१ 

अथासामठ्कारा- 

यौवने सखजास्तासासष्टाविरतिसंख्यकाः ) 
अरकारास्तत्र भावहावदेकास्रयोऽज्कजाः ॥ ८९ } 
सोमा कान्तिश्च दीररि् माधुय च प्रगरभता । 
जौदायं धेयेमिदेते स्ते स्युरयब्रजाः ॥ ९० ॥ 
रीरा विरासो विच्छित्तिविव्वोकः किलकिशितम् । 
मोट्ाथितं ङटमितं विभ्रमो रङितं मदः । ९१ ॥ 
विहतं तपनं मोग्ध्यं विक्षेपश्च इतूहरम् । 
हसितं चकितं केङिरिलयष्टाद श्संख्यकाः ॥ ९२ ॥ 
खमावजाशवं भावाद्या दश्च पुंसां भवन्त्यपि । 

पूर्वै भावादयो धेयान्ता दश्च नायकानामपि संभवन्ति । कितु स्वै 
ऽप्यमी नायिकारिता एव विच्छित्तिविदोषं पुष्णन्ति | 
१ क ए 7 

नायिका निरूप्य कर्यत्वसंगदया तदलंकारं निरूपयति-अथेति ! तासां नायि- 
# चै, य, क # 

कानाम् । अरंकाराणामङ्गजत्वायललसखमावजसवेन्ेविष्यं दरोयच्रदेशं करोति-~ 
भेरि ¢ (क । (के म 9. ४७ 

क्षोभेति 1 “भवन्यपि' इलयपिशब्दस्य योजनां दशेयन्विृणोति--पू्चं इति । 
1 [1 ॥ त त 1 ए 9 त 1 

उदाततैव मवेद्धीराथाधीरा तूदधता मता । ललिता ठ भवेन्मुग्धा छन्ता खीयोत्तमा 

मता ॥ सुक्तान्येन पुरा पश्वादूढान्येनाक्षता सता ! युक्ता शक्तिखुतेनोढा राज्ञः सत्यवती 

यथा ! गतत भ्तैरि यच्न्यं भरिता सातु क्षता मता! यथा तारा रेविसुतं भिता वादिनि 

मास्ति ॥ यातायाता ठु युगपदृढानेकैस्तु मदैभिः ! यथा पाण्डूखतेरूढा दरुपदस्य ङुमा- 
रिका ॥ उंठेकेन तु संलक्त क्माचायावरा मता । यथा बहुवरैरूढा साधवी चोपला- 
त्मजा ॥ पद्मिनी चन्द्रवदना शिरीषष्दुला तथा ! रह्धिनी स्याद्ृहन्मध्या कोपिन्यस्पस्तनी 
तथा ॥ दी्ैपादा द्रुतगतिः इटिकक्षी च पिङ्गला ! हसिनी बहुयुककरर निखपा 
पिङ्गङुन्तला ॥ हखा स्थूकाधरा गोरश्चरीरा मन्दयामिनी । कफिनी टढरागा स्याच्छ्थामा 

सल्लिग्धलोचना ॥ वावुला तु कयोराङ्गी चश्रला कष्णपाणिजा । दयामधूरवणां च बहु 

मोज्या प्रखपिनी ॥ पित्तला दोगनयना गौराङ्गी ङञ्ला रते! सा चनुधी पुनरपि 

नायिक्रा अतिनायिका ~ यथा द्वुपदना प्रोक्ता वैणीसंहारनारके । देतुरीष्यार्डादीरना 

सपक्षा प्रतिनायिका ॥ दुर्योधनख दयिता तज भावुमती यथा । तस्याः केध्िदरणेदीना 
पूज्या चैवोपनायिका ॥ समा न्यूनापि वा किंचित्कनीयस्यनुनायिका ॥' इलादि ॥ 

१, प्विहतं" ख-ब. २. श्छमाव-, इत्यादिः ुष्णन्तिः इलन्तः पाठो ग-पुसतके नालि. ६. युः 

क-ख. 8. 'मवन्ति क-ख, ५. "कार्यत्वसंगत्या" इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 

सा० द् ११ 
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तत्र भावः- 
निर्विकारात्मके चित्ते भावः अ्रथमविक्रिया ॥ ९३ ॥ 

जन्मतः भभृति निर्विकारे मनसि उद्कुद्धमात्रो विकारो मावः 
यथा-- 

धस एव सुरभिः कारः स एव मख्यांनेरः । 
सेवेयमबखा किंतु मनोऽन्यदिव इदयते ॥' 

अथ हावः-- 

भरूनेत्ादिविकारेस्तु सं भोगेच्छाप्रकाशकः । 
भाव एवाद्पसंटक्ष्य विकारो हाच उच्यते ।॥ ९४ ॥ 

यथा-- 
'विवण्वती शेकुतापि भावमङ्कः स्फुरद्ारुकदम्बकस्येः । 
साचीछ्ता चारुतरेण तस्थौ सुखेन पर्यस विरोचनेन ॥' 
अथ हेखा-- 

हेशत्यन्तसमारक्ष्यविकारः स्यात्स एव तु । 
स एव भाव एव । 
यथ[- 

'तह से इत्ति परत्ता हुए सब्वङ्गविन्भमा सर । 
संसईअमुद्धमावा होइ चिरं जह सहीणं पि ॥' 

विच्छित्तिषिरोषं विरक्षणवेचित्यम् । प्रथमविक्रिया संभोगेच्छायाः प्रथमः ग्रकृति- 
विपर्यासः । उद्भदधमात्रः, नतु स्फुटं अ्रतीयमानः । एतेन दावहेखालक्षणातिन्यात्ति 
वीरिता । कौमारे चाश्चल्यादिरहितानां भ्रूनेन्नादीनां चाच्चल्यादिरूपप्रकृतिविपयासेैर- 
त्पसंलक्ष्यविकारः ईषषटक्ष्यखभावः । एवेन हेखलक्षणातिन्यास्षिवारिता ¦ विव्रण्वती 
अरकटयन्ती । साचीकृता वक्रीकृता । पयेस्तविखोचनेन शिवे परिक्षिप्तनेत्रेण । बाल- 
कदम्बेदयनेन पुरुकसखात्पत्वं तेन च मावसात्पटक्ष्यत्वं अ्रतीयते ! तह से इति । 

१. 'लक्षणान्याह" ग. २. ननिविकाराद्मकात्सच्वाद्धावस्तत्राधयविक्रियाः । इति ग. ३. नन. 
न्मतः- इति फक्तिका नासि ग-पुस्तके. ४. ध्यथा' इयतः पराद् ग-पुस्तके (तत्र विकार- 
हेती सत्यपि अविकारकरं सखम् ।' इति पाठः, ५५. स॒ एव~ इति नास्ति ग-पुस्तके, तस्स्थाने 

तु शछुताप्छरोगीतिरपि कुणेऽसिन्-इति छोको इद्यते. ततः 'अभविकाररूपात्तसात्सखाद्यः प्रथमो 
विकारान्तविपरिवतीं वीजस्योच्छूनतेव स्र भावः । यथा~हरस्तु किचित्परिवृत्तेर्थश्न्द्रोदयारम्भ इवा 
म्वुरादिः । उमासुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ इति पाटः ६. श्टेवाकस्तु 

सद्ङ्गारो हावोऽक्षिश्रूविकासकृत् ! म्रतिनियताङ्गविकारकारी सश्ङ्गारः खभावविशेषो हावः ॥' इनि ग. 
७, व्विवरृण्वती-'इति श्छोको नास्ति ग-पुस्तके. ८. स एव देखा सुग्यक्तदङ्काररससुचिका । हाव 
एव स्पष्टभूतो विकारमूतत्वास्सुन्यक्तद्यङ्गाररसस्चको हेला + इति ग. 
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अथ सोभा- 
रूपयोवनलाङिसयभोगाचेरङ्भूषणम् ।। ९५ ॥ 
सोभा ग्रोक्ता 

तत्र यौवनसोभा यथा-- 
"असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेनासवाख्यं करणं मदस्य । 
कामस पुप्पव्यतिरिक्तमखं बास्यात्यरं साथ वयः प्रपेदे ॥ 

एवमन्यत्रापि । 
अथ कान्तिः- 

सेवं कान्तिमेन्मथाप्यायितद्युतिः 
न्मथोन्मेषेणातिविस्तीणा सोभेव कान्तिरुच्यते | 
यथा--“नेत्रे खज्ञनमज्जने-- इत्यादि । 
अथ दीप्िः- 

कान्तिरेषातिविसतीण दीभिरिलभिधीयते ॥ ९६ ॥ 
यथा मम चन्द्रकङानामनारिकायां चन्द्रकखव्णैनम्-- 

(तारुण्यख विलासः संमधिकखवण्यसंपदो हासः । 
धैरणित्तङस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम् ॥ 

तथा तस्या क्षटिति प्रत्ता वध्वाः सवोङ्गविध्रमाः सकलाः । संशयितयुग्धभावा 
भवन्ति चिरं यथा सखीनामपि }` इति संस्कृतम् । संदायित्तमुग्धभावाः संदि- 
ग्धदेरावाः । रालिलखमङ्गानां खुकुमारलम् \ भोगः खक्चन्दनादिजनितदुखानुभवः । 
आयराब्देन अल्कारादिग्रहणम् ! तारुण्यस्येति । अत्र॒ तारुण्यविरासादी- 

त-न 

1. करणमिति । मदस्य करणं साधकमित्य्थः ॥ 
५ अ 

2. वय इत्ति । यौवनोन्मेषेणव हि युवतयो मृष्यन्ते मायन्ते काम्यन्ते चेति भावः ॥ 
8. समधिकेति । श्युक्ताफएल्षु च्छायायास्तरकत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तछछा- 

वण्यमिदोच्यते ॥ इति तछछक्षणं ज्ञेयम् ॥ 

4. धरणीति । तट्शनब्दः स्वरूपवाची ॥ 
1) 

१. "अथ~ इत्यादिः "एवमन्यत्रापि इलयन्तः पाठे ग-पुस्तके नास्ति, तत्स्थाने °अथायल्लजाः~ 

( शोमा) सूपोपभोगतारुण्येः शछोमाङ्गानां विभूषणम् # यथा-ताः प्रास्युखीं तत्र निवेदय वाकं क्षणं 
व्यङम्बन्त पुरो निषण्ण्रः + मूतार्थ्योमाहियमाणनेत्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नार्यः ४ इनि, 
>. भमन्मथाप्यायितच्छाया चैव कान्तिरिति स्मरता † इति ग. ३. ग-पुस्तके तु मन्मथ इति एक्का 

नास्ति. तद्रे “उन्मीरद्रदनेन्दुदीत्िविसरेदरे घसुस्छारितं भिन्नं पीनकुचस्थलस्य च र्चा हत्तमभागिहेतम् । 
एतस्याः कड्विङ्ककण्टकदटीकद्पं मिरुत्कौतुकादम्राप्ताङ्गदुखं स्पे सहसा केरेषु ठञं तमः ४" इत्यु- 
दाहरणं दुद्थते, ४ दीप्तिः कान्तेश्च विस्तारः इति ग~ 
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जथ माधुयैम्- 
सवोवखाविरेषेषु माधुर्यं रमणीयता । 

यथा-- 
(सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रभ्य 

मलिनमपि हिमांशेरक्ष्म रक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कटेनापि तन्वीं 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥' 
अथ प्रगल्मता- 

निःसाध्वसत्वं प्रामरभ्यमूं 
यथा-- 

वसमाश्िष्ठाः समाशेवैशचुम्बिताश्चुम्बनैरपि । 
दष्टाश्च दंशनैः कान्तं दासीकुर्वन्ति योषितः ॥ 

अथौदाथम्-- 
ओदार्यं विनयः सदा ॥ ९७ ॥ 

यथा-- 
“न व्रूते परषां गिर॑, वितनुते न भूयुगं भङ्करः 

नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सा मे क्ुटेऽप्यागसि । 
कान्ता मभंगृहे गवाक्षविवरव्यापारिताक्ष्या बहिः 

सख्या वक्रममि प्रयच्छति परं पयेश्चणी कोचने ॥" 
ण न= 

नामतिशययो लक्षणाप्रयोजनम् । सरसिजभमिति । शकुन्तखया वत्कर्धा- 
रणेऽपि शोभावतिश्चयमयुभवतो दुष्यन्तस्य खयं परामर्शोऽयम् । अनुविद्धं व्याप्तम् । 
रक्ष्मी चोभाम् । समाश्िष्या इति 1 दन्तेनाधरादिखण्डनं दंशनम् 1 उत्तंस कण- 
भूषणम् । गर्भगृहे वासग्रदाभ्यन्तरे । गवाक्षविवरेण व्यापारितं संचारितमश्ि यया 

1. सरसिजमिति । यथा दौवररक्षषसंपर्कस्य माधुर्यविषटकत्वेऽपि कमल्चन्द्रमसोननै- 
स भिकमाधुर्वसच्वान्न कापि क्षतिस्तथा वस्कल्धारणेन शङुन्तखाया अपीति भावः ॥ 

2. स्फुट इति । अन्योपभोगरूपेऽपराधे व्यक्ते सव्यपीयथः ॥ 
8. गर्भैति । गर्भगे सत्ता सती वहिरवलोकनार्थं गवक्षविवरेण वातायनपथेन व्धा- 

१. "अनुल्वणं माधुर्यम् ग. ३. “उक्तं च~-अभूषयेऽपि रम्यत्वं माधुर्यमिति गीयतेः इत्यधि 
गन्पुस्तके, ३. (मनश््ठोभपूवेकोऽङ्खसादः साध्वसम्, तद्भावः प्रागस्म्यम् । इद्यधिकं ग-पुस्तके, 

४, तथा ब्रीडा विधेयापि तथा सुग्धापि सुन्दरी । कटाभयोगचातुर्यस्भाखाचा्यतां गता ॥ इ्युदाह्- 

रणान्तरं ग-पुस्तके, 
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अथ वैर्यम्-- 
यक्तात्मश्छाघना धैर्यं मनोवरत्तिरचश्चला । 

यथा-- 
“ज्वरतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 

दहतु मदनः वा सृत्योः प्रेण बिधासति । 
मम तु दयितः छाघ्यस्तातो जनन्यमखान्वया 

कुरु्ममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम् 
अथ लीरख-- 

अ्कर्वेपरलंकारः प्रेमिभि्व॑चनैरपि ॥ ९८ ॥! 
प्रीतिप्रयोजितेरींखां प्रियखाचुतिं विदुः । 

यथा-- 
(वरणारव्यार्वरुया वेणीवन्धकपर्दिनी । 
हरायुकारिणी एतु रीरुया पार्वती जगत् + 

अथ विलखसः- 

धरानसखानासनादीनां युखनेत्रादिकमेणाम् ॥ ९९ ॥ 
विशेषस्तु विरासः स्यादिष्टसंदरैनादिना । 

तस्याः । अभिरक्ष्यीकृदय प्रयच्छति अपयति । पयेश्रुणी अश्रुव्यातते । ज्वरुत्विति । 
ज्वलतु संतापकः सन् दीप्यताम् । "परेणः इलयन्ययमधिक्रर्थे । “्छाध्य इति काक- 
्लिगोरकन्यायेन उभयच्रान्वेति । यद्रा “अमरान्वयाः इति चजिङ्व्यलययेनान्वेयः \ 
न त्वेवायं जनः ! स्थिर इति रोषः ! खणारमेव व्यार: सर्पो व्यं यस्याः, वेणीबन्ध 

पारित क्षिपे अक्षिणी यथा तथाभूतायाः सख्या वक्रमभि आनने लक्ष्यीङरय प्रं केव 
प्रिगतानि अश्रूणि ययोसतथामूते लोचने प्रयच्छति योजयति । विषयान्तरावलोकनम्रवणेयं 
ममेव॑बिधामवस्थां न ज्ञासखयतीति तथाचरति ! अन्यथा खजनसमक्षं दुःखोत्पीडस्य प्रतिरो- 
दुमद्यक्यतया तत्कारणाभिव्यक्तौ विनयव्यल्यासः स्यात् ॥ 

1, ममेति । मज तु दयितः प्रेयान् श्छध्यः> पिता च श्यष्यः; जननी च जमङान्वया 
महाङुलोतपन्ना, कुलं खामिकुलममलिनं निष्कुङ्कम् 1 अयं मछक्षणो जनः न त्वेव स्थिरः, 

जीवितं च न खिरम्.! अचिरावस्यायिनः शरीरस्य कते मातृपिदृमदकुरुकलइनमति- 
तरामलुचित्तमिति भावः ॥ 

9. '्चापलाविहता धे चिदत्तिरविकस्थना ! चापटालुपहता मनोदृत्तिरात्मयुणनाख्यायिका धेयेन १ 
न्धा चोक्तम्--श्ीलालदछद्भनं वे कीलयतेऽत्र मनीषिभिः ॥ इति ग. २. 'छीलप्रियानुकरणं बाग्नर्म- 
व्याथ चेतिः \* इति ग. ३. ग-पुस्तके ठु “इथ चेषटानुरागेण तथाजुकुरुते प्रियम् । सुक्तासूं सपल्योऽपि 

वीक्षन्ते सस्पृहं यथा ॥' इत्युदाहरणम्. ४. तात्कालिको विद्ेषस्तु विरासखोऽङ्कक्रियादिषु ४' इति स» 
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यथा-- 
“अत्रान्तरे किमपि वाणिभवातिदृत्त- 

वेचिव्यमुलसितविभ्रममायताक्ष्याः । 
तद्भूरिसास्िकविकारमपास्तधेयै- 

माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत् ॥' 
अथ विच्छित्तिः- 

सोकाप्याकल्परचना विच्छित्तिः कांतिपोष्त् । 
यथा-- 

'खच्छाम्भःखपनविषोतमङ्गमोषठ- 
स्ताम्बूरदयुति विशदो विरासिनीनाम् । 

वासस्तु प्रतनु वि विक्तमस्ितीया- 
नाकस्पो यदि कुघुमेषुणा न शूल्यः ॥' 

अथ विव्वोकः- 

विव्मोकस्त्वतिगर्वेण चस्तुनीष्टेऽप्यनादरः ॥ १००॥ 
1 

एव कपर्दो जटाजूटो यसा अस्तीति । अच्रान्तरे नायकसंदशेनादिसमये । वाजि. 

भवमतिषत्तमतिक्रम्य स्थितं वैचिच्यं गमनादिचातुरी यस्मात्तत् । ते प्रसिद्धाः भूरि- 

साच्विकविकाराः स्तम्भादयो यस्मात्तत् । आचार्यंकमुपाध्यायकम । उपदेश इयर्थः । 

स्तोका अल्पा आकल्परचना वेषविन्यासः । प्रतचु अतिपृक्ष्मम् । विविक्तं विमलम् । 

1. इतीति । इयेर्वरूप इयान् एत्तावानेव विलासिनीनामाकदपो नेपथ्यमस्तु । 
किमन्येरिल्यथेः । यदि स इुसुमेषुणा कामेन श्ूल्यो न स्यात् । अन्यथा उदविजितानामिव 

कनकभूषणसपि भारायत एवेति भावः ॥ 

१. स्तोकमूषणयोगेन विच्छित्तिरतिरन्यता 1 इति ग~ २. "कर्णीयितो रोध्रकषायरूक्षे गोरो- 

चनासेदनितान्तमौरे ।! तस्याः कपोलेऽपरभागङामाद्वबन्ध चक्षुषि यवमरोहः ४ इति म. 

३. "गचौभिमानादिषटेऽप्रि विव्वोकोऽनादरक्रिया । तथा वात्घ्यायनः--कौमाग्यस्याति्यवेण ययिय- 

स्यावधीरणम् । ताडनं वावत्तंसेन जा काच्याथ बन्धनम् ॥ प्रियेऽल्पागसि शिज्ञाननूपुरेणद्भिणा हत्तिः १ 

दन्तखण्डितपत्रेश्चारोपस्थनेऽपि यस्सित्तम् ४ प्रेयस्तास्बूरागेण रागश्ौष्टमचार्के । विव्वोकाख्यः 

स्मृतो हावः कामशाखविचक्षणेः ४ अभिनवयुतैस्तूपक्रतावपि गवौदनाद्रस्तन्व्याः । स्खलनं प्रियस्य 

संयम (न) वाडनमवाभिधायि विव्वोकः ॥' भवधौरणे यथा काठिदाकसषः--निर्विभुज्य दशनच्छदं ततो वाचि 

जदुरवधीरणाप्रय । खराजतनया समी पगामाछलाप विजयामहेतुकम् ॥ इति भ. 
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यथा-- 
"यासां सत्यपि सद्णानुसरणे दोषानुवृत्तिः परा 

या प्राणान्वरमपेयन्ति न पुनः संपूरणदष्टि भिये । 
अत्यन्तामिमतेऽपि वस्तुनि विधिर्यासां निषेधात्क- 

सासरैलोक्यविरक्षणपङृतयो धमाः प्रसीदन्तु ते ॥' 
अथ करिरुकिञ्चितम्- 

सितश्ुप्करुदितदसितत्रासक्रोधश्रमादीनाम् । 
सांक किरकरिञितमभीष्टतमसंगमादिजादरपात् ॥ १०१ ॥ 
यथा-- 

“पीणिरोधमविरोधितवान्छं मत्पैनाश्च मधुरसितगर्भाः । 
कामिनः स कुरुते करभोखूदारि युप्करुदितं च सुखेऽपि ॥ 
अथ मोट्ायितम्-- 

तंद्धावभाविते चित्ते वटटभख कथादिषु । 

यास्राभिति ¦! कंचित्कामिनं प्रति सष्युराशीर्वचनमिदम् । सट्वभानामनुमरणे 
प्रेरुद्धावने दोषाणामनुडत्तिः खर्य॑पुनःपुनरुद्धावनम् । सां कयै मेकनम् । पाणि 
वच्न्तेपणादिप्रदृत्तनायककरग्रतिबन्धम् । हारि मनोहरम् । कारणं चिना रदितं श्ुप्क- 
रुदितम् । सुखेऽपि छखखसमयेऽपि । तद्धवेन कान्तसद्धावेन भाविते व्याप्ते चित्ते 

1. प्राणानिति । मानय्रहयस्तत्वात्माणार्पणं तावत्छुकरम् › न पुनः संपृणैटृषटवपणम्॥ 

2. वस्तुनीति । नीवीस्चसनादिरूपे ॥ 

8. चामा इति । वामा योषितः । इटेपि वस्तुनि अनिष्ोद्धावनं विलक्षणप्रङृतित्वे 
वीजम् । 

4. पाणीति । करभोरूः खी अविरोधितवान्छमनिवारितभियमनोरथं यथा तथा का* 

मिनः पाणिरोधं नीवीमोक्षणे व्याएतसख भ्रियपणेनिवारणं ऊुरुते स । तथा मधुरं सितं गँ 
अन्तर्वि यासु ता मन्ददहासमिश्रा भत्सनास्तजनाश्च कुरुते स । तथा इउुखेऽपि अधरपीड- 

नादौ खुखातिरेके सलयपि हारि मनोहरं युष्करुदितमनश्रत्वादनाद्र इतिमसोदनं च कुरूते 
स । खीणामेष खमावो यदिष्टमप्यनिष्टतया निवारयन्य एव सुरत्रखखसुपयुज्ञत इत्यथः । 

१. धया इति शोको नास्ति ग-पुस्तके. २. (करोधाश्चुहषमीलयादेः संकरः किरकिचितम् । इति 
म. ३. ररतिक्रीडादूते कथमपि समासाद्य समयं मया रब्धे तस्याः कणितकरकण्ठा्धमधरे । दूत 

भ्रुभङ्गासौ प्रकटितविरश्चार्थस्दितसितकरोधोद्धान्तं युनरपि बिदध्यान्मयि खखम् ४" इति ग. ४. श्रुत्वा 
कथां प्रियजनस्य तु संनिधौ वा कर्णोदरस्थितचलत्तदुनजनीकरम् । यद्वाङ्कमङ्गमपि जुभ्मितमङ्गनानां 
मोद्चयितं तदुदितं सराच्रविद्धिः ॥* तथा च युनिः--“ कथायां संनित्रौ वापि कर्णतष्डूविकृम्मणम् । 
कान्तस्य क्रियते वध्वा तद्धि मोद्ययितं मतम् ४* इति ग. 
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मोट्रायितमिति प्राहुः कणेकण्डूयनादिकम् ॥ १०२ ॥ 
यथा-- 

(सुभग त्वरकथारम्भे कणैकण्डूतिरारुसा । 
उज्न॒म्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यङ्गानि साङ्गना ॥' 

जथ कुटमितम्- 

केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षेऽपि संभ्रमात् । 
आहुः इट्रमितं नाम शिरःकरविधूननम् ॥ १०३ ॥ 

यथा- 
'पधवोपमितिसाम्यसपश्च दष्टवत्यधरविम्बमभीष्टे । 
पयंदरूनि सस्जेव तरण्यास्ताररोरुवल्येन करेण ॥ 

अथ विभ्रमः-- 
स्वरया हषेरागादेदेयितागमनादिषु । 
अयाने विभ्रमादीनां विन्यासो विभ्रमो मतः ॥ १०४ ॥ 

यथा-- 

्रुतवा यान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भाटेऽञ्जनं दशोलीक्षा कपोले तिरुकः छतः ॥' 

सति । कथादिषु सत्यु "कर्णकण्डूयनादिभिः इति पाठेऽभेदे तृतीया । आदिना- 
कृम्भा्गभङ्वादि । क्णक्ण्डूतिरारसा कर्णकण्डूयनतत्परा । पछवोपमिद्या यत्साम्यं तेन 
सपक्षं सखायम् । अभीष्टे नायके । पर्यदूजि मदाशष्दः कृतः । शब्दोपयोगिलं दशे 
यति--तारेति । तारमतिश्चयं छोर चपर वलयं कङ्कणं यत्र तेन । सद्युदंदाने व्यथा 
भवतीति भावः । त्वरयेति । दषौदिजन्यत्वरयेदर्थः । तत्र प्रथमेनादिपदेन उत्स- 
वादेः, द्वितीयादिपदेन दयिताभिसरणादेः, तृतीयेन खाक्षादेभरहणम् । असमाक्तबिभू- 

१, शचिन्तवर्तिन्यपि रपे तत्वेन चेतसि । नीडाधवलिते चक्रे सखेन्दुमवद्यैव सा ॥' इति ग. 

२. भरतः ̂केरास्तनाधरादियहण रतदर्षसंश्रमोपेततम् 1 ऊुदट्मितं विद्चेयं सुखं च दुभ्खोपचारेण # 

इति, ग. ३. ग-पुस्तके तु, पट्ठव- इति शोकस्य स्थाने “दासीभवामि तव ॒निर्देय निभ्बहासि खच 
क्षणे खयपिभमि देहि ममावकारम् । इद्यादिङुडमितमाङुक मारचन्ती भूयो नवानि कुरुते रमणी रतानि ° 
इत्युदाहरणं दरयति, ततश्च भोनराजस्यु सरखतीकण्डाभरणे विपरीतमेव लक्षणमाह--केश्स्तनाधरा- 

दीनां ब्रहाह्ःलेऽपि यत्पुनः । सुखाविष्करणे तन्व्यास्तच कुहमितं मतम् ॥* यथा -हीमरादवनत 

परिरस्मे रागवानवडुजष्ववकुष्य । अर्षितोष्टदरमाननपद्धं योषितो खछिताक्षमधासीत् ॥ इति, 

४, विश्रमस्त्वरयः कारे भूषास्थानविपर्ययः ! य थाह शाक्यभिश्चु--कोधः सितं च घुमाभरणादि- 

याच्ना तन्तञजज॑नं च सदेव विडम्बनं च । आक्षिप्य कान्तवचनं रुपनं सखीनां निष्कारणेच्छितगतं ख़ 

विश्रमः स्यात् ॥ शिणिरपि--श्ाङ्गभङ्् विकारेण सकःटाक्षविरोकनैः । कैशस्तयमनन्याजाद्वाहमूलम्- 

दर्शनैः ॥ मेदा" "“प्रकटनैः स्तननाभिमदर्नैः । अभिलाषय्रकटनेविभ्रमः परिकीतितः ॥* इति ग. 

५. ग-पुस्तके तु श््वा- इति शोकस्य स्थाने (अज्ञा गते खदिनि पेशककान्तिदू तीसंखापरंचर्ितिरो- 
न्वनमानसाभिः ! अम्राहि[मण्डन]विधिर्विपरीतभूषाविन्यासहास्षितसखीजनमङ्कनाभिः ॥* इति दु र्यते. 
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अथ रुकितम्-- 

सुङुमारतयाङ्गानां विन्यासो रितं भवेत् । 
यथा-- 
गरुतरकरन्पुराचुनादं सरुढकितनवितवामपादपदय । 
इतरदनतिरोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥ 
अथ मद्ः- 

ओदो विकारः सोभाग्ययोवनाचवलेपजः ॥ १०५ ॥। 
यथा-- 

“भी गर्वमुद्वह कपोरुतटे चकास्ति 

कान्तखदस्तटिखिता मम मन्नरीति । 
अन्यापि किं न खड भाजनमीदृशीनां 

वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
अथ विहतम्-- 

वक्तव्यकालेऽप्यवचो व्रीडया विहतं मतम् । 
षया कान्तया 1 विन्यासोऽमरचण्डविक्षिपः । गुखुतरेति । प्रथमपादः क्ियाविरेष- 
णार्थकः । इतरत् दक्षिणम् । अनतिरखोरमनतिच्लम्! यौवनादीदयादिपदेनाङकारा- 
देदणम् । मा गवैमिति । “मम कपोरतङेः इदन्वयः । ईद्शीनां मज्ञरीणाम् । 
वैरी शत्ुरिव तव तावत्कपोरूतठे एकेव मज्ञरी यद्यापि भवितुमहेति, तेन सौ- 
भाग्याति्यो न नियमतः प्रतीयत इति गवो नोचित एव । इईदृशीनामिति बहुव- 

1. अन्येति ! चेचदि वेपश्ुः स्पद्चैसंजातस्ताचिकभावविशेषः वैरी मजजरीरचनावि- 
घटकत्वेन सपल इव अन्तरायो विरो न भवति; तदा अन्यापि ईइृश्लीनां त्वत्कपोरतर- 

छिखितया मज्यां सदृरीनामनेकासां मज्लरीणं भाजनं पत्रं किं न खट भवति। 

मवयेवेलथैः ॥ 

१. (सुक्कमाराङ्ग विन्यासो मणो रस्ति मवेत् + इति ग. २. (्सश्रुमङ्गं करकिसख्यावतेनैराकपन्ती 

सा पदयन्ती ठङ्तरूङितं सोचनस्याच्चलेन । विन्यस्यन्ती चरणकमले टीख्या लरपतैर्निन्बंगीतं प्रथ 
मवयसा नतिता पड्धजाष्ी ४ यद्रा, “सद्यः पुरीपरिसरेऽपि खिरीषमृद्धी मल्वा जवाश्जिचवुराभि पदानि 

सीता । गन्तव्यमस्ति कियदिलयसनकृद्रुवाणा रामाश्चणः कृतवती प्रथमावतारम् ४ इत्युदाहरणान्तर 

ग-पुस्तके. इ. 'मधुपानमदमायस्तारुण्यातिशयोद्धवः 1 विकारो यौवने खीणां त वदन्ति मदं दुघाः ४ 

इति ग~ ४. "आद्धपः सितकौदीखहचरो इटिः महर्षोलसदनृव्याप्वर दीक्षिता चरणयोनन्याक्च' समे 
भङ्खरः 1 वेपेषु क्षणिकाः स्पृहा मदविधावदैतवादाश्च ते ववद्धधानैकविकारपूर्ुमदपरायो मद् सफूज॑ति ४ 

इत्युदाहरणान्तरं ग-पुस्तके, ५, शविकृतम््ः घ. ई, भ्रातकारे न यद्भयाद्रीडया विहतं हि तत्. । 

इति ग, ७. "विकृतम् घ. 
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यथा-- 
'दूरागतेन कुररं प्रष्ठा नोवाच सा मया किंचित् । 
पर्यश्रुणी तु नयने तस्याः कथयांबभूवतुः सर्वम् ॥' 

जथ तपनम्-- 
तपनं पियविच्छेदे सरवेगोत्थचेष्टितम् ॥ १०६॥ 

यथा मम-- 
४शधासान्सुञ्चति, भूतले विटठति, खन्मार्गमारोकते, 

दीष रोदिति, विष्षिपत्य॑त इतः क्षामां मुजावह्रीम् । 
किंच, प्राणसमान, काह्वितवती खम्रेऽपि ते संगमं 

निद्वां वाञ्छति, न परयच्छति पुनर्दग्धो विर्धिंस्तामपि ॥ 
सथ मोग्ध्यम्-- 

अन्ञानादिव या पृच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः । 
वष्टभख पुरः प्रोक्ते मोग्ध्यं तत्तत्बेदिभिः ॥ १०७ ॥ 

यथा-- 
षके* दरुमास्ते क वा आमे सन्ति केन प्ररोपिताः । 
नाथ मक्कङ्कणन्यस्तं येषां सुक्छाफरं फरम् ॥' 

चनेन सौभाग्यातिरयः सूचितः । सवेमिति । मम प्रवासे दुःखातिशयमागमने 
हषीतिसयं चेयर्थः ! सरवेगोत्थेति 1 कामेोद्रेगजनितेयर्थः । भ्वासानिति । 
भ्रवासिनं प्रति सख्युक्तिरियम् \ हे प्राणसमान, दग्धो निदेयः । तां निद्राम् । तेषां 

माणां फरूमिलन्वयः । बथा निष्कारणम् । विष्वक् सर्वतः । रस्याल्यानं गुद्य- 

1. अत्त इति । अत इतः ! इतस्तत इत्यथः ॥ 

2. तामपीति । विधिः तस निद्रामपि न प्रयच्छति, यत्र तव समागमः खात् ॥ 

१. ग-युस्तके तु (्ूरागतेन~-इ द्यस्य स्थाने पादाङ्ु्ठेन भूमि किसख्यरुचिना सापदेशं लिखन्ती 

भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशबले लोचने लोलतारे 1 वक्रं इीनस्नमीषस्स्फुरदधरपुटं व.क्यगर्म दधाना 

यन्मां नोवाच किंचिर्स्थितमपि पुरतो मानसं तद्नोति ॥` इति श्ोकोऽस्वि. >. अथ इत्यादि 
«-तामपि ४ इदन्तः पाटो नास्ति ग पुस्तके. ३. "वाल्ये गते वचोभङ्गी रामाणां कान्तसंनिधो ! 

हारमौक्तिकमादटेव तन्मैीरध्यं परिकीतित्तम् ॥* इति म. ४. ग-पुस्तके तु धवदि चूतस्य मज्ञर्यौ सख्य 

संनिहितः सरः । मभ्रायां तत्कथं सौख्यं मनागपि न द्यते #" "सलं किमन्यदेशेऽपि विद्यते मृगलाञ्छनः । 

प्वमादिवचो बाल्ये व्यतीते मौग्ध्यञ्चच्यते ॥" शयतः प्रभ्वहं खख्यः चिरीपकुसुमे्हता 1 ततः मभूति मै 

दू इदि तन्मैरध्यमीरितम् ५ आचार्थस्तु--चखीणां ख भावमेव मौरध्यं मन्यते 1" इति, 
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अथ विक्षेपः-- 
9 £ विष्वगवे 

भूषाणासधेंरचना मिथ्या क्षणम् । 
रहस्याख्यानमीषच्च विक्षेपो दपितान्तिके ।॥ १०८ ॥ 

यथा-- 
“म्मिहम्भमुक्तं करयति तिख्कं तथासकलम् । 
किंचिद्रदति रस्यं चकितं विप्वज्िरोकते तन्वी ॥ 

रैम्यवस्तुसमारोके लोरुता खात्छुतूहम् 
यथा-- 
'्रसाधिकार्म्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्रवरागमेच । 
उत्छष्टटीदयगुतिुरागवाक्षादलक्तकाङ्गां पदर्वी ततान ॥' 
जथ हसितम्- 

हसितं त व्रथादासो योवनोद्धेदसंभवः ।॥ १०९ ॥ 
यथा-- 

'८अकसादेव तन्वे जहास यदियं पुनः। 

नूनं प्रसनवाणोऽस्यां खाराज्यर्मधितिष्ठति ॥' 

अथ चकितम्-- 

$तोऽपि दयितखाग्रे चकितं भयसंभ्रमः । 
= 

भाषणम् । धम्मं बद्केशसमूटम् । असकरं खण्डितम् । लोकता सत्ृष्णत्वम् । 

ग्रसाधिका मण्डनकर््ी, तया आस्वितं धारितम् } द्रवरागमद्यष्कलक्ञारसम् । 

अलक्तकाङ्कां लाक्चाचिह्ाम्- पदवीं पन्थानम् । अत्र ट्रदरनाय कस्याधिद्रागातविश्शयः 

तूलम् । योवनोद्धेदो यौवनोत्यत्तिः । अकस्मात्कारणं बिना । खाराज्यं खभैवदधि- 

कारम् \ अधितिष्ठति कवे । इतोऽपीति । अरक्षितकारणादिखर्थः । भयसं्रमः 
मिम 

9, अन्यथा वेषनिन्यातो विकारादयो भयेत्वरियाम् 1 तमाभनन्ति शिप श्रीश्चास्वकपिदखादरय \' 

इति ग~ २. श्चकार काचित्सितचन्दनाद्ध काश्चीकृकापं स्ननमारपृष्े । प्रियं प्रति परेपिततविनवृत्तिनि- 

तम्बविम्वे चपर च हारम् ॥* इति ग. इ. अदुरागकल श्व भियतमोपसर्पणं ङुनृहरम् ४ वधा 

अरतः--(्तूडरं रम्यद्ौ चापलं परिकीर्तितम् ५“ इति ग. ४. ग-पुस्तके तु "पारावत इवानङ्गमोहिते 

वूलति पिये 1 पद्य कौतुकिनी नाया समीपखुपसप॑ति ४" इ्डदादरणन्+ =". 'आकसिके ठु ह 

योवनादिविकारलम् ॥› इति ग, द. "अधिगच्छतिः म. ७. श्रासिन ङखञया वोपरि विनवद्धमछान् ॥ 

संञ्नमातिरयो वस्तचकितं सूतरदरन्मतम् ४* इति ग. 
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यथा-- 
(त्रस्यन्ती चरुक्चफरी विषद्धितोदू- 

वीमोरूरतिशयमाप विश्रमस । 
छुभ्यन्ति प्रसममहो विनापि हेतो- 

ीलमिः किम सति कारणे तरुण्यः ॥ 

अथ केकिः- 

विहरे सह कन्तेन ऋरीडितं केङिरुच्यते ॥ ११० ॥ 
यथा- 
“व्यपोहितुं रोचनतो मुखानिङेरपारयन्तं किरु पुष्पज रजः । 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः पियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥› 

अथ मुग्धाकन्ययोरनुरागेङ्गितानि- 

दृष्ट्रा दशेथति बीडां संुखं नेव परयति । 
प्रच्छन्ने वा भ्रमन्तं बातिक्रान्तं परयति प्रियम् ॥ १११ ॥ 
वहुधा पच्छयमानापि मन्दमन्दमधोशुखी । 
सगददखरं किंचिस्पियं प्रायेण भाषते ॥ ११२ ॥ 
अन्येः प्रवर्तितां शश्वत्सावधाना च तत्कथामू । 
रणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी भिये बाखानुराभिणि ॥ ११३ ॥ 

मयेनातिचाश्चल्यम् । विश्रम भ्रमणविशेषस्य । शुभ्यन्ति स । विभ्रमस्य भरमणविदेषस्य । क्षुभ्यन्ति सयव्याङकुख भवन्ति । 
किमु खतरामिदयर्थः । विहारे इति । कान्तेन सह क्रियमाणे विहारे सति यन्ना- 
यिकायाः कीडितं सा केटिरियर्थः । व्यपोहिठु निरदितुम् । अपारयन्तमश्द्कुवन्तम् । 
अनुरागे ङ्गितानि अनुरागसूचकचेश्ितानि । प्रच्छन्नं भित््यादिव्यवदितम् । अति्रन्तं 

1. किरति । किङेलयरीके । वस्तुतस्तदाखस्पशैलोमादपारयन्तमिलर्थः ॥ 

‰. बहुधेति । कामसत्रेऽप्युक्तम्--ष्टा च किंचित्ससितमव्यक्ताश्चरमनवसितार्थं॑च 

मन्दं मन्दमधोमुखी कथयति !* इति ॥ 
1 त त | 

१, ग-पुस्तके ठ ^तत्र॒ब्रास्ेन यथा-्परिर्फुरन्मीनविघद्धितोरवः खरङ्गनास्रासमिकरूोलदष्टयः । 
उपाययुः कम्पितपाणिपहछवाः सखीजनस्यापि विरोकनीयताम् #॥` छजया यथा--'अभिमुनि सहसा 

ह्वे परस्या घनमरता जघनांशुकैकदेशे ! चकरितमवसनोर् सत्रपायाः प्रतियुवतीरपि विसयं निनाय ४ 
इत्युदादरणे. २. वह्छभेन सहैकान्ते कान्तायाः कीहितेषु यः । चुम्बनालिङ्गनादीनां विशेषः 
क्तेदिरुच्यते ॥* इति ग. 2. 'मदनश्चरहतस्योपांश्चु कान्ता समन्तादुपरि निरवटम्बा प्रेयसो निष्प्रपात ! 
सपदि स पतिरेनानाङ्िरिङ्गे चुचुस्बे सरशरविनिपात केवरं पुण्यभाजाम् ॥` इति ग. 
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अथ सकरानामपि नायिकानामनुरागद्धितानि-- 
चिराय सविप्र खानं प्रियसख वहु मन्यते | 
विरोचनपथं चाख न गच्छलयनरंङ्रना |! ११४ ॥ 
कापि कुन्तलसंव्यानसंयमव्यपद रतः । 
वाहुमूलं सनौ नाभिपङ्कजं दशेयेरस्फुटम् ।। ११५ ॥ 
अच्छादयति बागायः प्रियख परिचारकान् | 
विश्वसिलययख गित्रेषु वहु मानं करोति च ॥ ११६ ॥ 
सखीमध्य गुगान्त्रूत खधनं प्रददाति च 
सुमे खपिति दुःखञऽख दुःखं धत्ते ख इखम् ॥ ११७॥ 
सिता दष्टिपथे छथस्मरिये पश्यति दूरतः । 
आभाषत परिजनं संख सरविक्रियम् ॥ ११८ ॥ 
यक्किचिदपि संवीक्ष्य रुत हसितं युधा | 
कणेकण्ट्रयनं तद्त्कवरीमोक्षसंयमो ॥ ११९ ॥ 
जृम्भते स्फोटययङ्गं वारमाश्िप्य चुम्बति । 
भारे तथा वयस्याया रचयेततिरकक्रियाम् । १२० ॥ 
अङ्खष्टाग्रण दिखति सकटाक्षं निरीक्षते । 
दश्चति खाधरं चापि ब्रूते प्रियमधोग्ुखी । १२१ ॥ 
न अश्वति च तं देशं नायको यत्र दस्यते । 

द्रे गच्छन्तम् । तत्कथां प्रियकथाम् । कुन्तटेति ! केरसमूदवन्धनच्छ्ट्नेद्थैः 
आच्छादयति वदीकरोति । वाक् प्रिय॒वचनम् । आवयपदाद्न्वचादिदानानां भरद्. 

1. कन्तङेति । इन्तलः केच पारः । संवीयतेऽननेति संव्यानम् । ्न्येल् संवरणः । 

द्युट् । 'संन्यानसुत्तरीयं च” इत्यमरः । तयोर्यः संयम्य यथोचितन्यासस्तद्रवपदेरतस्त- 

द्वथाजादिति वास्तवार्थः ॥ 
2. आच्छादयतीति । कामसतरेऽ््युक्तम्--“परिजनानवष्टस्य तास्ताश्च रीला दयति, 

तन्मित्र विश्वसिति, वचनं चेषां वहु सन्यते करोति च, तत्परिचारकेः सह ग्रीतिं संकथां 

यूतमिति च करोति ।* इत्यादि ॥ 

3, स्थितेति । कामसस्ष्युक्तम--“दूरे सितता, पदयतु मामिति मन्यमाना परिजनं 
समदनविकारमामापते ।* इति ॥ 

4. यदिति । कामसन्ेऽप्युक्तम्--'यत्किचिदृष्टा विहसितं करोति ।* इति ॥ 

5. बारूमिति । कामसृत्रऽ््युक्तम्ू-"वारुस्याङ्गगतस्यालिङ्गनं चुम्बनं च करोति ।* इति।॥ 

6, भार इति ! कामसत्रऽप्युक्तम्--“परिचारिकायाश्च व्रिरक॑ रचयेद् ।' इति ॥ 
सार्द्० १२ 



१३४ सादहित्यदपणे 

आगच्छति गृहं तख कायेन्याजेन केनचित् ॥ १२२ ॥ 
दत्तं किमपि कान्तेन धतवाङ्गे युहरीक्षते । 
निलय हष्यति तद्योगे वियोभे सङिना श्चा ॥ १२३ ॥ 
मन्यते बहु तच्छीलं तस्प्रियं मन्यते प्रियम् । 
प्राथेयल्यस्पमूल्यानि सुक्षा न परिवतेते ॥ १२४॥ 
विकारान्साचिकानख संयुखी-ाधिगच्छति । 
भाषते मर्तं खिग्धाससुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२५॥ 
एतेष्वधिकलल्नानि चेष्टितानि नवसियाः। 
मध्यत्रीडानि मध्यायाः संसमानत्रषाणि तु ॥ १२६ ॥ 
अन्यखिथाः प्रगटभायास्तथा स्यु्वारयोषितः । 

दिख्यात्रं यथा मम-- 

'अन्तिकगतमपि मामियमनरोकयतीव हन्त दृष्टमपि । 
सरसनखक्षतरुक्षितमा विष्कुरूते अुजामूरम् ॥' 

तथा- 
ठेखाप्रस्थापनेः सिग्धेवींधितेखेदुभाषितेः ॥ १२७ ॥ 
दूतीसंमरेषणेनौयां भावाभिव्यक्तिरिष्यते । 

दूत्यश्च-- 

दलः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी ।॥ १२८ ॥ 
बाला प्र्रजिता कारूः शिल्पिन्या्याः खयं तथा । 

णम् । अख श्रियखय । संसुखमिति परिजनख विशेषणम् । तयोगे प्रियसंगमे । 
तच्छीरं प्रियचरित्रम् 1 तस्परियं भ्रियामीष्टं वस्तु । ्रार्थयतीति परस्मेपदम्, आत्मने- 
पदस्य प्रायिकलात् । अधिगच्छति परकारयति । सूटृतं प्रियसदयवचनम् । ज्लिग्धां 

वयस्यम् । “लिग्धम्ः इति पाठे ्लेहव्यज्ञकं यथा सखात्तथा भाषत इयर्थः । सरसनख- 

स्तेन आद्भनखाघातेन लक्षित चिहितम् । से्यप्रस्थापनं यथा--विज्ञपिरेषा मम 

1. प्रनजितेति । इह प्रत्रजिताशब्देन श्रमणाक्षृपणारक्तपद्िकादयस्तद्विशेषा अपि 

मराद्याः 1 कारूस्तक्चादीनां योषित् । (तक्षा च तन्तुवायश्च नापितो रजकस्तथा । पञ्चमश्च 

मकारश्च कारवः दिलिनो मताः ॥` इति ॥ 

१. ग-पुस्तके तु “भथ सुरधाकन्ययो- इत्यारभ्य -भुजामूलमस् ।' इलयन्तो अन्थो न दृदयते. 
२. तथा म-पुस्तके नास्ति. ३, छेल- ग. ४. चैव तथा संदेशभापैः ग. ५५, (दूत्यः सत्तविधाः 
मायो धल्रेयी प्रतिवेशिनी" इति ग. 



तृतीयः परिच्छेदः १२३५ 

कारू रजकीपरखतिः । चिंलिनी चित्रक्राराद्रिखी | यदिदाब्दात्तः. 
म्बूलिकगान्धिकस्रीप्रसृतयः । 

तत्र सखी यथा--श्धासान्मुत्रति- इत्यादि 
खयंदूती यथा मम- 

धन्थिज पिञासिओ विअ रुच्छिजसि जासि ता किमण्णत्तो | 
ण मणापि वार इध अस्थि घरे वणरसं पिञन्ताणम् ॥' 
एताश्च नायिकाविषये नायक्नानामपि दत्यो भवन्ति | 
दूतीगुणानाह-- 

कलाकोशरयुत्साहो भक्तिधित्तज्ञता स्मरतिः ॥ १२९ ॥ 
माधुर्यं नमेविज्ञानं वाग्मिता चेति तदट्णाः 
पता अपि यथोचित्यादुत्तमाधममध्यमाः । १३० ॥ 

एता दर्यः | 
नाण "५ 

जीववन्धो तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः । संप्रल्योग्यनिितिरेप् देः करा यदिन्दे- 
रुपतापयन्ति ॥` पत्थ इति । "पान्थ पिपासित इव लक्ष्यसे यासि तत्किम- 
न्यत्र । न मनागपि वारक इदहासि गेहे घनरसं पिवताम् ॥' इति संतम् । 

पिपासा जलतृष्णा । पक्षे-संभोगेच्छा । घनरसं जलम् ! पक्षे-संभोगघुखम् । 
पिबतामचुभवताम् । यद्रा धनो निविडो रसो रागो य॒त्र सोऽधरस्तम् 1 एता 
अनन्तरोक्ताः सख्यादयः । तद्भणाः दूतीयुणाः ! व्यसनं द्विविधस्- कामजं कोपजं च, 

प ० (1 ता लि भ न 

1. ताम्बूखिकेनि । ताम्बृढं िस्पमखति ताम्बलिकः, वं गान्धिकः } एतदादीनां 
खियो हि म्रगदमा निष्णाता अग्रतिषिद्धगमनाश्च मवन्ति ¦ वात्ायनोऽप्याह--“विध- 

वक्षणिका दासी भिष्चुकी िल्पकरारिका ¦ प्रविद्नत्याद्यु विश्वासं दूतीकार्यं च विन्दति} 
गृहमिति दोषः ॥ 

2, पन्थीति । मीतिरियम् । तदक्तम्--“गाधाद्वितीयतुर्यावष्टादद्यमाचरकौ यदा भवनः) 
मात्राषष्टिशरीरा भरोक्तासा गीतिरिह् फणिपतिना ॥` इति ॥ 

8. एता इति । वात्छायनो दूतीकर्माण्यप्याह--वविदवेषं य्राहयेत्पल्यौ रमणीयानि 
वर्णयेत् । चित्रान्ुरतसं भोगानन्याप्तामपि द्येत् ॥ नायकस्याज्ुरागं च पुनश्च रतिक- 

दालम् । प्राथनां चाथिकखीभिरव्टम्मं च वर्णयेत् 12 शछधनीयया चास्य प्रच्छत्रे संयोगं 

भूतममूतपूवै वा वर्णयेत् । अवष्टम्भ नायिक्राविषयं निश्चयम् ॥ 
क०००५००५५०- १५ 

१. श््विल्पिनी- इलयारभ्य “इत्यादि इल्यननः पाटो भ-पुस्तके नास्ति. >. पताश्च-इति फक्क 

नास्ति गःपुस्तके. ३. दूती ̀  इल्यारभ्य ^-दूल्ः" इदन्तः पाठो ग-पुस्तके नासि. 



सादित्यदपेणे 

अथ प्रतिनायकः-- 

धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः । 
यथा- रामस्य रावणः | 
अथोदीपनविभावाः-- 

उदीपनविभावास्ते रसशुदीपयन्ति ये ।॥ १३१ ॥ 
ते च- 

आलरम्बनख चेष्टाया देशकाटादयस्तथा । 
चेष्टया ईल्यायब्दाद्रुपमूषणादयः । कालादीत्यादिशब्दाचन्द्रच- 

न्दनकोकिञरापञ्नमरन्चंकारादयः । 

तेत्र चन्द्रोदयो यथा मम-- 

'कैरमुदयमदीधरस्तनामरे गलिततमःपरलंडुके निवेद्य | 

विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेरदिशो मुखं सुधाः ॥' 

यो यस रसस्योदीपनभावः स तत्खरूपवणैने वक्ष्यते । 
त ०७११०१७ १५८० 

तयोगाद् व्यसनी । व्यसनान्याह मनुः--कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेऽ्थधमभ्यां करोधजेष्वात्मनैव तु ॥ खगयाक्षो दिवा खप्रः परिवादः लियो 
मदः । तोर्यचिकं इेथाय्या च कामजो दशको गणः ॥ चै्यन्यं साहसं द्रोह शरष्यासू- 
यार्थदूष्रणम् । वाग्दण्डजं च पार्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥* अक्षो यूतक्रीडा । 
तौर्थैचिकं शरृखगीतवायानि वीणीति दल ! पै्चन्यं अविज्ञातपरदोषाविष्करणम् ! 
साहसं साधोबेन्धनादिना निभः । द्रोहो जिघांसा । ष्या परगुणासदिष्ण॒ता । 
असूया परगुणेषु दोषाविष्करणम् । अर्थदूषणं अर्थानामपहरणम् , देयानामदानं च , 
उदीपयन्ति परिपोषातिद्ययं नयन्ति । आलम्बनस्य नायिकादेः । चेटा नेच विक्षेपादिः। 

1. करमिति । अयं सांद्युः चरी ८ नायकश्च ) गलितं च्युतं तमःपटलं तिमिरवि- 
तानमेव ८ तद्वच्च ) अंशुकं वस्नं यस्य तथामूतै उदयमदहीधर उदयाचल एव ( तद्वच ) 

स्तनः पयोधरस्तदये करं किरणं (पार्णिं च ) निवेदय । करेण स्तनाय्रमवलम्ग्येति तत्वम् । 
अमरेदादिदः पूर्वाज्ञायाः ८ नायिकायाश्च ) विकसितानि भ्रफुहटानि मुदानि कैरवाण्येक 

( तद्वच ) इक्षणे नयने यथा तथा सुखं प्राचीनारम्भलक्षणं ( वदनं च > चुम्बति । चुम्बनं 
संबन्धः वदनसंयोगविच्यषश्चेति ॥ 

9. ते चोद्याननभः-कार्चन्द्रश्रङ्ग सुतादयः + ̀ यथा--व्रियद्ल्- इत्यादि । इल्यधिकं ग. 
पुस्तके. २. "आरुम्बनस्य- इद्यादिः -'जलुभावाः" इत्यन्तः पाठो ग-पुम्तके नास्ति, ३, श्चेष्टादिः 
क-ख, ४. (इलयादि" क, ५. “आलापः इति क-पुस्तके नारित. ६. (अत्र क. 



क 

तृतीयः परिच्छेदः । १३७ 

अथुभारवा 

उदं कारणेः खेः खेवेहिरमावं प्रकाशयन् ।॥ १३२ ॥ 
लोके यः कायेरूपः सोऽनुभावः काव्यनाव्ययोः 

यः खट रोके सीतादिचन्द्रादिभिः चैः खैरारुम्बनोदीपनकारणे 
रामादेरन्तस्टुदधं रत्यादिकं वहिः प्रकाशयन्कायेमिव्युच्यते, स काव्यना- 
व्वयोः पुनरनुमावः । 

कः पुनरसावित्याह- 
उक्ताः क्ीणामटठंकारा अङ्गजाश्च खमावजाः ।। १३३ ॥ 
तद्रूपाः साचिका भावास्तथा चेटः परा अपि | 

रूपा जनुमावखखूपाः । तत्र यो यस रसस्यानुभावः स तत्खहूपवणं 
यृक्ष्यत् । 

तंत सात्तिकाः-- 

विकाराः सखसंभूताः साचिकाः परिकीर्तिताः ॥१३५४॥ 
सत्वं नाम खात्मविश्रामप्रकारक्ारी कश्चनान्तरो धर्मः | 

स्वमात्रोद्षत्वात्ते भिना अप्यनुभावतः | 
।गोवरीवदेन्यायेनः इति रोषः । 
के त इत्याह-- 

स्तम्भः खेदोऽथ रोमाञ्चः खरभङ्गोऽथ वेपथुः ॥ १३५॥ 

करं किरणं पाणि च । अमरेशदिरः प्राच्याः । उद्भुद्धमिति विव्रणोति-यः ख- 
ल्विति । बहिः प्रकाशयन् अनुमापयन् । अङ्गजा भावादयच्रयः । खभावजा 
टीखादयोऽद्दद्च । शोभाकान्यादीनां रलादिप्रकाश्चकलाभावानायुभावरूपता । 
चेष्टा नायक नेचविक्षिपादयः । पराः साच्विकविकारमित्नाः । स्वमिति । 
सखात्मनि एव विक्रमो यख्य स रसादिः, तख प्रका उद्वोधस्तत्कारी । प्रायुक्तमपि 
सतत्वलक्षणं रिष्याणां विविधब्युत्पत््यै प्रकारान्तरेण पुनरुक्तम् । ते सात्तिका 
विकाराः । भिन्ना अपीति । अपिना अभिन्ना इदस लभः । नयु मेदाभेदयोर्वि- 
रोध इयत आद-गोबङीवर्देति । तथा चावुभावलावच्छिन्नप्रतियोगिताकमे- 
दाभावेन सदानुभावलसमानाधिकरणधमावच्छिन्नग्रतियोगिताकभेदस समावेशः । 

# 

१, व्वागङ्गसन्वाभिनयैर्वसादर्थो विमाव्यते 1 वागङ्गोपाङ्गसंयुक्तम सोऽनुभाव इति स्मरतः ४" इति ग. 
२. शयः खटु-> इत्यादिः “आहः इदन्तः पाठो ग-पुस्तकै नास्ति. ३. “अन्तः इति क-पुस्तकषे नास्ति, 
४. पतद्रूपा~' इयादिः -साच्िक)ः' इत्यन्तः पाटो ग-पुस्तके नास्ति, ५. “अत्र, क. ई. 'सत्त्वमात्रो- 
द्वा भावाः" इति म. 
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वैवण्धेमश्ु प्रलय इयष्टौ साल्वकाः स्मृताः । 

तंत्र 

स्तम्भशरष्टाप्रतीयातो सैयहषोमयादिभिः ॥ १३६ ॥ 
वपुजेलोद्धमः खेदो रतिधमेश्रमादिभिः । 
हैषद्तमयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया ॥ १३७॥ 
सदसंमदपीडा्यर्वेखर्यं गद्वदं विदुः । 
रागिहेषश्रमादिभ्यः कम्पो गात्र वेपथुः ॥ १३८ ॥ 
चिषादमदरोषाचैवेणोन्यत्वं विवणे्ती । 
अश्रु नेचोद्धवं वारि कोधदुःखग्रहषेजभ । 
ग्रख्यः सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञानानेराकृतिः ॥ १३९ ॥ 

[क भि 

यधा बलीवर्दे गोखावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदामावेन सह गोलसमानाधिकरणधघेनु- 

त्रादिधमौवच्चछिन्नप्रतियोगिताकमेदस्येति मावः । “विभावा अनुभावाश्च सात्तिविका 

व्यभिचारिणः ।° इदयादौ सात्त्विकमावस परथगुपन्यासेनानुभावातिरिक्तलशङ्ानिरा- 

सार्थमिद् पए्रथयुपादानम् \ प्रतीघातः प्रतिबन्धः । वपुषो जनलोद्धमः । रोम्णो विक्रिया 

उद्वमः । वैखर्थं खरविक्ारः । खुखदुःखाभ्यामिति । खेन दुःखेन वेदर्थः । 

१, (अवः क. २. "भयहपीलुरागतः । यथा-अधीराक्ष्याः कटाक्षा वः श्रये सन्तु जिष्णवः । 

युवानस्तत्र॒ तमैव यत्पातिर्िखिता इव ॥ सेदो यथा--वपु्जोद्भमः स्वेदो रतितापश्रमादिभिः \ 

यथा--कान्तानां कृतपुलकः स्तनान्तरे वक्रेषु च्युततिच्केषु मौक्तिकरामः 1 अपिदे श्रमसछिकोद्धमो 

विभूषा रम्याणां विचरतिरपि भियं तनोति ॥" इति ग. ३. अथ रोमाचः--रोमाश्वः ोद्रमो रोस्णां 

रोमहर्पीदिभिस्तनौ । यथा-त्रेयःकरतदस्पश्ौ "ˆ ^“ पुलकोत्कराः ॥। भरियागण्डस्थछे भन्ति हषवी- 

जाङ्करा इव ॥ अत्राचायीस्तु--यत्र यत्र रसोत्करषः श्रूयते इर्यतेऽपि वा ! खम्रीत्यभिगमेनसौ रो- 

माचचः सर्वभाव्रजः ॥ इति ग. ४. 'खरभङ्ो यथा--गद्धदो विष्वरत्वै च वैखर्यं प्रमदादिभिः) 

यथा-उन्मादिकोकिक्कङ्कप्कणनोज्ज्वखानि संवाद्यमानङ्कररीगणक्रूजितानि । संत्रान्तगद्भद्विमिन्नमदु- 

खराणि चेतो हरन्ति वचनानि खरोखहाक्ष्याः ॥ इति ग. ५. वेपथु्य॑था--रागरोषभयादिभ्यः कम्पो 

गात्रस्य वेपथुः । यथा--मा मर्वखद्वद् कपोल्तदडे चकास्ति कान्त्वहस्तङ्खिता मम मञ्जरीति । 

अन्यापि किं सलि न भाननमीद्छीनां वेय न चेद्धपुषि वेपथुरन्तरायः ॥ रागा्यथा--वारंवारं तिरयति 

दोरुद्रमं॑बाष्पपूरस्तत्सकस्पोपहितजडिमस्तम्भमभ्येति गात्रम् । सद्यः लिद्यलययमयिरतोत्कम्परो- 

खङ्गुलीकः पाणिडैखाविधिषु नितरां कस्पते करि करोमि ॥ एवं रोपादिभिरूह्यम् ! इति गन ै.गः 

पुस्तके तु "विवणताः इत्यादे "परि्दित- इति चछोको द्यते. ७ गनयुस्तके तु भ्रहषजम् 

इत्यादय ग्वथा--छश्षाम वृष्ट्या मेघानाखत्ङ्ग तस्य भूशरतः 1 विरराम न रामस्य धारसरततिर- 

धुणः ॥ इति शोको वकते. <. ्रख्यो यथा--प्रल्यो रागदुखादेरिन्दरियासलमयो मतः ॥ यथा-- 
तरेमाद्धीः प्रणयस्पृशः इत्यादि ।' इति ग. 
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य॑था मम- 
{1 ध स = 
तनुस्पश्ोदसया द्रय॒कुङिते हन्त नयने 

उदच्चद्रोमाञ्चं वजति जडतामङ्गमसिंरम् । 
कपोल घमा श्रुवसुपरतारोषविषयं 

मनः सान्द्रानन्दं स्परति च्चरिति बह्म परमम् ॥ 
श्वमन्यत् । 

अथ व्यमिचारिणः- 

विरोषादाभिश्रसख्येन चरणाच्भिचारिणः । 
सथायन्युन्स्रानिमेम्नाक्लयास्शच तद्द; । १४० ॥ 

सिरतया वतेमाने हि राद निर्वेदादयः परादुभावतिरोमावा- 
भ्यामाभिसुख्येन चरणाद् व्यभिचारिणः कथ्यन्ते । 

ब्रह्य परममिति । बद्यनिविष्चेतसो यथा चेष्टाबा्यज्ञाननिरासो भवति तथा नायि- 
कानिविष्टचेतसोऽपीति भावः । अत्र सम्भस्वेदरोमाचप्रक्याः ¦ पवमन्यदिति । 
बाे नाथ विमुच्च मानिनि रषम्- इद्र खरभद्गः \ मा गर्वमुद्रह- इत्र 

वेपश्चुः । शोण वीक्ष्य-` इदयत्र वेवप्यमश्रु च । वद्चेषादाति । विमावाबुभा. 
वपिक्षया आमिसुख्येन रसायुयुण्येन रव्यादौ रसरूपतया संगच्छसमानाः । उन्मन्ना 
बुद्धदवत् क्षटिति प्रतीयमानत्वेन मरादुभूताः । निर्ममा विरूम्बप्रतीतिकत्वेन तिरो- 
भूताः । चय्चिक्ञदिति न्यूनसंख्याया व्यव्च्छेद्कम्, न लधिकरसंख्यायाः । अत 
एवोक्तम्-“दासक्रोधादथः -ङ्ारादो व्यभिचारिणः? इति । एतदर्थमनत्र चकारं 
उपन्यस्तः । तद्धिदा व्यभिचारिभावश्रकाराः । चरणात् मेरूकात् । निर्वेदादीनां ज्ञा- 

1. तन्विति । जसा: तनुस्प्त् गाचस्च॑पकात् नयने अक्षिणी दरमुकुक्ति किचिन्यु- 

कुठीमावमयिगते हन्त 1 अखिरं सकलमङ्गम् उदज्चन्तः प्रादु्भवन्त रोमाञ्चा रोमनिकारा 

यसिस्तथाभूर्तं॒सत्त् जडतां जडत्वं व्रजति गच्छत्ति ॥ अत्र (नयने उदचत्- इतिं 

८दईैदृदेट्धिव चनं प्रगृह्यम्” इति सूत्रेण द्विवचनस म्रगरद्यसंज्ञायां श्युतप्रग्रु्या अचि नलम्? 
इति सूत्रेण प्रकरतिमावे ्रगृद्यहेतुकानुद्ासनिको विष्ेषः सत्वसक्रदेव दोषावहः । 

'समुचद्रोमाच्चम्" इति पारस्तु ज्यायान् 1 कपो धर्मात खेदसलिलपिच्छिलौ मवतः । 
उपरतो विरतः अदोषविषयः सकल्वाद्येन्दरियन्यापारो यस तथाभूतं मनः इटिति 
सान्द्रानन्दं निविडानन्दरूपं परमं स्वो्छृष्टं ब्रह्म स्पृदति साक्षाक्योति रुवं नूनम् । 

बह्यानन्दमनुभवतीवेति भावः ॥ 

9. यथा- इद्यादिः "एवमन्यत् इयन्त पाठो पुस्तके नास्ति. २. निर्भेदा(द्) यख्य 

न्निशचथासंमवं रद्यादिस्थाविषु आविभीवतिरोमावाम्यामाभिदख्येन चरणाद् व्यभिचारिण उच्यन्ते 

इति ग. 
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के त इत्याह- 

निर्वेदाबेगदेन्यश्रममदजडता ओग्यमोदौ विनोधः 
खप्नापसारगवां मरणमरसतामषनि द्रावरहित्थाः । 

ओतसुक्योन्मादशङ्का ¦ स्मृतिमतिसहिता व्याधिसंत्रासलजञा 
हष्।सूयाविषाद्ाः सधृतिचपरुता ग्ठानिचिन्तावितकोः १४१ 
तत्र निरवेदः- 

तच्चज्ञानापदीप्यादे नवेद खावमाननम् । 
दन्याचन्ताश्चुनःश्रासववण्याच्छरसितादि्रत् ।॥ ९४२ ॥ 

तत्वज्ञाना्िर्वेदो यथा-- 
मरकुम्भवाटकारन्धपिधानरचनार्थिना । 

दक्षिणावतंशङ्खोऽयं हन्त चूर्णीछतो मया ॥॥' 
अथावेगः-- 

आवेगः सं्रमस्तत्र पज पिण्डिताङ्गता । 
उत्पातजे सस्तताङ्, धूमायाङरताभिजे ॥ १४२ ॥ 

न ~ क 

नाय कायकारणकथनपुरःसरं तदछछक्षणमाह- तच्चेति । तत्वज्ञान मिह देह विषयादा- 
वनुपादेयलज्ञानमेच, न तु जीवात्मपरमात्मनोरभेदज्ञानम् । तसिन्सति मोक्ष एव 
न तु खावमाननम् । तत्कारणे वैराग्यादौ क्षणा । प्रथमादिपदात् पुराणश्रवणादीनां 
द्वितीयादिपदात् खसय ुकमौद्धावनादीनां अ्रहणम् । सदिति । चूर्णीकृतः चूर्णी 
ख्य॒द्रव्यविशोप्रीकृतः । विरक्तस्य दक्षिणावर्तशङ्कचूर्णनकथनमसंगतमित्युपमाकल्पनया्य 
निददोनारुकारः । तथा च सत्कुम्भवाङ्धकारन्ध्रपिधानवत्तच्छं वैषयिकखखम् तस 
रचना अनुककररव्यापारः तदर्थिना तत्कामेन । परमपुरुषार्थसाधनतया दशक्षिणावर्तैश- 
द्गवदुपादेयो मदष्यदेहः चूर्णीकृतः । जरया जजरीकृत इवर्थः ! यद्रा रावणदक्तया 
पतिते लक्ष्मणे श्रीरामसख परिदेवनमिदम् । अयं लक्ष्मण एव दक्षिणावर्वशङ्खः मया 
चू्णीङृतो विनादितः, चूणाख्यद्रव्यविरेषीकृतश्च । कीदृशेन मया । रावणवधादिरेव 
गत्कुम्भवाटकारन्ध्रपिधान तद्रचनाकामेन । अतिरयोक्ष्यरुकारोऽयं रूपकोपपादकः। 
अत्र पक्षे आपजन्यं निरवेदसवावमाननं वेद्यम् । एवमन्यदपि । तत्राचेगे पिष्डिताङ्गता 
संकुचितशरीरखम् । "पीडिताद्नताः इति पाठे स्पष्ट एवार्थः । उत्पातजे दिव्यनाभस- 

1. निर्वेद इत्ति । “चित्तस्य खेदो निववदस्तखज्ञानोदयादिभिः । इति केचित् ॥ 
2. आवेग इति । अनर्थातिरायजनिता चित्त संञ्रमाख्या बृत्तिरावेग इति ॥ 

1 

१. निर्वेदः इति नास्ति ग-पुस्तके. २. तत्रः इत्यधिकं ग-पुस्तके. ३. “भथावेगः इति 
ग“पुस्तके नारित, ४. पिहिताङ्गताः ग, ५, िर्वेद” इति पुस्तकान्तरे नास्ति, 



तृतीयः परिच्छेदः | १४१ 

राजविद्रवजादेस्तु शस्ननागादियोजनम् 
गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांखाचाङरुतानिरात् ॥१४४ 

 इष्टाद्धपोः श॒चोऽनिषटाज्ञेयाश्वान्ये यथायथम् । 
तत्र शचुजो यथा-- 

'अष्यमध्यमिति वादिनं नृपं सोऽनपेक्ष्य भरताग्रजो यतः 
क्षत्रकोपदहनार्चिषे ततः संदे दशमुदम्रतारकाम् ॥ 

एवमन्यदृह्म् । 
अथ देन्यम्-- 

दौगेलयाचैरनोजसखं दैन्यं मलिनतादि्धत् ॥ १४५ ॥ 
यथा-- 

वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः, स्थूणावरोषं गरहः 
कारेऽम्यणेजरागमः, कुरठिनी वत्सस्य वातांपि नो । 

यलात्संचिततैरबिन्दुधरिका भयेति पयोकुख 
दृष्ट गभैमरालसां निजवधूं श्वश्रूधिरं रोदिति । 

अथ श्रमः- 

खेदो रलध्वगत्यादे; ्रासनिद्रादिष्धच्छमः। 
भूमिजरूपथिविघोत्पातजन्ये । राजविद्रवजदेरियादिना रशत्रुजादिग्रहणम् । 
नागादीलयादिना अश्वादिपरिग्रहः । गजादेजा यमाने आवेगे । एवमग्रेऽपि तरपं दश- 
रथम् । स भागेवः । क्ष्रषु यः कोपः स एव दहनः तख दिखाम् ! ततः तस्मिन् । 
अत्राध्यैमव्यैमिति सुहुर्वैदतो द्ररथस्य भागेवददोने संभ्रमः । दौगदं दारि्म् । 
आदिना श्रमादे्दणम् । मनोजस्यं निस्तेजस्तम् । स्थूणा सम्भः । अभ्यर्णेजला- 

1. देन्यमिति । दुःखदारिद्यापराधादिजनिततः स्वापकर्षमाषणादिहेतुधित्तदृत्तिविशेपो 
दन्य॒मिति । “चिन्तौत्सुक्यान्मनस्तापादयौर्गलाच विभावतः । अनुभावात्त शिरसोऽप्या- 
व्तेगात्रगोरवात् । देदयोपस्करणल्यागदैन्यं सावं विभावयेत् ॥* इति च ॥ 

2. वस्सस्ये ति । वत्सस्य पुत्रस्य ॥ 
8. निजवधूमिति । निजवधूं आत्मलषाम् ॥ 

4. श्रम इति 1 बहुतर द्चारीरग्यापारजन्मा निःश्वासङ्गसंमदंनिद्रादिकारणीभूतः खेद- 

१, "नागाभियोजनम्” कग, २. इतोऽ्र "नष्टे वर्षवरे-” इति शोको टर्यने घ-युस्तके, ततश्च 
अत्र परिसुक्तवानरमयादेपां संभ्रमः 1" इति, ३. (तव~ इयादिः “उद्यम् इत्यन्तः पाटो नास्ति 

ग-ुस्तके, ७. “श्रमः जेदादिकारकः, रतान्मार्मगमनदेश्च यः खेदः स श्रमः खेदमर्दनायनु- 

भावजनकः 1" इति ग* 
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यथा-- 
‹सेयः पुरीपरिसरेऽपि हिरीषमद्री 

सीता जवाक्चिचतुराणि पदानि गत्वा | 
गन्तव्यमस्ि कियदित्यसङ्घह्ुवाणा 

रामाश्रुणः कृतवती धथमावतारम् ॥ 
अथ मद्ः-- 

संमोदानन्दसंमेदो भदो मच्योपयोगजः ।॥ १४६ ॥ 
अग्ना चोत्तमः रेते, मध्यो हसति गायति । 
अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७ ॥ 

यथा-- 
“परीतिम विसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः | 
गूटसूचितरहस्यसदासः सुभ्रुवां प्रववृते परिहासः ॥' 

गमो निकटस्थवषौसमयः । तैरविन्दूलां घटिका श्ुद्रभाजनम् ! सद्य इति । वार- 
वारं गन्तव्याध्वपरिमाणजिज्ञासया सीतायाः खत्पपथलङ्कनश्रममवधाये श्रीरामस्य 

रोदनम् \ संमोहानन्दयोः संभेदो मेकः । मद्यस्यासवस् उपयोगाद् भक्षणाजातः। 
अमुना मदेन । प्रातिभं प्रागल्भ्यम् 1 त्रिसरकेण मयेन । गूढं सूचित रहस यत्र स 
[1 

दोषः श्रम इति । यदाहुः--अध्वव्यायामसेवाचैरविंमावैरतुमावकैः । गात्रसंवाहनैरा- 
स्संकोचैरद्नमोटनैः ॥ निःश्वासेजैभ्मितेमैन्देः पादोक्षपैः श्रमो मतः 1“ इति । अयं च 
सत्यपि वके जायते, चारीरव्य(पारादेव च जायतते न तु ग्कानिः। अतो ररानिः 

मरमस्य भेदः ॥ 

1. म्रथमेति । प्रथमावतारं पूवाविष्करणम् ॥ 
2. मद् दति ! मचाचुपयोगजन्मा उछासाख्यः दायनदसितादिदेतुश्ित्तदृत्तिविरोषो मदः 

इति । तच्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः । मध्यमे हसितगाने । अधमे त॒ रोदनपरुषोक्टयादि । 

सयं च मदसख्िविधः 1 तरुणमध्यमाधममेदात् 1 अव्यक्तासंगतवावयैः सुकुमारस्वल्द्वला 

च योऽभिनीयते स आचः । भुजाक्षेपस्खलितधूणितादिभिरमध्यमः । गतिसङ्गस्प्तिनाश- 
दिक्राछ्यादिभिरथमः । प्रदीपे तु “उत्तमसच्वः प्रहसति गायति तद्वच मध्यमप्रकृतिः । 

परुषवचनाभिधायी शेते रोदिलधमसच्वः ¢ इति व्यल्यासोऽस्ि ॥ 

8. भ्रातिभमिति 1 मदानुभाववणनमिदम् । चयाणां सरकाणां समाहारख्िसरकं 
ज क तन 

9, भ्यथाः ग-पुस्तके नास्ति, २, ग-पुस्तके त॒ सद्यः इति शोकस्य स्थाने “भइ पिहुकं जल- 
कुम्भं वेत्तूण समागदम्डि सहि ठरिथग्र् । समस्ेभसलिकणीप्तापणीषहा वीसमानि खणम् ॥* इति 

द्यते. २, न्वः च. ४. ूर्पेकिर्पो मदः पानार्स्दख्दक्गवचो गतिः । मदयादि पानाद्यो हर्पोतकर्षः 

स मदोऽङ्गवचनगलादिस्खख्नाुभावकः \ इति ग. 
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। 
थ जडता- 

अग्रतिपत्तिजेडता खादिष्टानिष्टदशेनश्रतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतृष्णीभावादयस्तत्र ॥ १४८ ॥ 

यथा मम् कुवर्याश्चचरिते पाङतकाग्ये-- 

णवरिज तं जुञजुभरुं अण्णोण्णं णिहिदसजलमन्थरदिद्टिम् । 

आल्ेक्डओोपिञं विज खणमेत्तं तत्थ संधिं सुभसण्णम् ॥ 
जअथोग्रता- 

सोयोपराधादिभवं भवेचण्डत्वदग्रता । 
तत्र खेदरिरःकस्पतनेनाताडनदर्येः ॥ १४९ ॥ 

0 चत १ 

चासौ हासश्वेति । अप्रतिपत्तिः कर्तैव्यानिश्वयः 1 तृष्णीभावो मौनम् 1 तत्र जडता- 
याम् ¦ णवरि इति । केवरं तद्युवयुगलमन्योन्यं निहितसजलमन्ध्रदटि । 
आच्द्यार्पितमिव क्षणमात्रं तत्र संस्थितं युक्तसङ्गम् ॥ इति संस्कृतम् । णवरि- 

~~~ 

त्रिवारमधुपानम् । (सरक दीषुपत्रे साच्छीष्वुपाने च शीधुनि!" इति विनः! तेन 

चिसरकेण । “तरिपानं मदातिभूमिः इति पानप्रसिद्धिः \ प्रतिमव प्रतिम प्रतिमाविदोषः 

तत्प्रातिमं गतानां त्रिवारुरापाणोच्कटमदोद्वडम्रायद्भ्यभाजां सु्चवां वक्रवाक्यरचनारमणीयः 

वक्रोक्तिद्योमनः । गूढानि पूर्वै रुञ्या संवृतानि, सूचितानि संप्रति मदेन प्रकाश्चित्तानि 
रहस्यानि भाम्यावयवचेषटप्रलपितानि यसिन् स गूढसूवचितरदस्यः, स चासौ दासश्वेति 
विद्ौषणसमासः । प्रववृते प्रवृत्तः ॥ 

1. जडतेति । चिन्तोत्कण्ठामयविरहेशनिष्टदरदीनश्रवणादिजन्यावदयकतेव्याथप्रति- 

संधानविकला चित्तदत्तिजंडता । इयं च मोहातूर्वेतः परतश्च जायत्ते । यदाहुः-- 
°काायौविवेको जडता पदयतः छण्वतोऽपि वा । तद्विभावाः भ्रियानिषटदशेनश्रवणे सुजा ॥ 
अनु भावास्त्वमी तूष्णीमावविसरणादयः । सा पूर्वै प्रतो वा स्यन्मोहादिति विदां 

मतम् ॥` इति ॥ 

2. णवेति । स्कन्धकमिदम् । तछछछक्षणसुक्तम्--“स्कन्धकमिति तत्कथितते यत्र॒ चकष्क- 

लगणाष्केनाधं स्यात् । तत्तस्यमयिमदलं भवति चतुःषष्टिमाद्कद्चरीरमिदम् ॥ इति ॥ 

3. उम्रतेति 1! अथिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याच्याकारा चित्तद्रन्तिरुमता । 

यदाहुः--भ्वृपापराथोऽसद्ोषकी्ैनं चोरधारणम् । विभावाः स्युरथो बन्धो वधस्ताडन- 

मत्सने ॥ एते यत्रात्ुभावास्तदोग्यं निदयतात्मकम् ॥ 

१. “अथ जडता इति नास्ति ग्स्त, २, वयथा- इल्यादिष्क्रिका नास्ति पुस्तके. 

३, "अथोग्रता" इति नास्ति ग-युस्तके, 9. इतोऽग्रे श्लोयाद्रिना यचण्डलतवमता । तत्र खेद्रिरः- 

वृ.स्परा्जुभाव्रा भवेन्ति ४ इदयधिकं ग-पुस्तक्रे, 
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यथा- 
'प्रणयिसखीसठीरपरिहासरसाधिगते- 

रेलितरिरीषपुष्पहननेरिव ताम्यति यत्| 
वपुषि वधाथ तच्र तव शखसुपक्षिपतः 

पततु रिरस्यकाण्डयमदण्ड इवैष भुजः ॥' 

अथ मोह 

मोहो बचिचित्तताभीतिदुःखावेगाङ्खचिन्तनेः 
भूच्छनाज्ञानपतन्रमणाद शेनादि त् ॥ १५० ॥ 

यथा-- 
तीव्ामिषङ्गप्रभवेण वत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्दियाणाम् । 
अनज्ञातभत्रेव्यसना सहते कृतोपकारेव रतिवेभूव 

जथ विवोधः-- 

निद्रापगमहेतुभ्यो वि बोधश्रेतनागमः। 
ज॒म्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गवरोकढत् ।॥ १५९१ ॥ 

अक्षब्दः केवलार्थं देशी । चण्डलमलन्तासहिष्णुल्म् । प्रणयिनी या सखी तस्याः 

परिदासरसेनाधिगतेः प्रापतैः 1 जकाण्डयमद्ण्ड इति । अकाटयमदण्ड इदयर्थः । 

अच मार्तीशरीरे दार्रहारं कर्वतोऽघोरवण्टस्यापराधेन माधवस्य चण्डलमेताद- 

दोक्तया व्यज्यते । चित्तखय निमीरनत्वं विचित्तता । सुषुस्िवारणायाह--भीतीति । 
आवेगः संभ्रमः \ अनुचिन्तनमलन्तचिन्ता । अदशनमज्ञानम् । अभिषङ्गः रोकः । 

वृत्ति विषयसेबन्धम् । संस्तम्मयता परतिबध्ता । एतेनाज्ञानकरलं मोहस्य सूचितम् । व्य- 

1. मोह इति । मयवियोगादिप्रयोज्या वस्तुतत्वानवधारिणी चित्तदृत्तिमोहः । 
“अवस्थान्तरद्बठिता चित्तवृत्तिः इति तु नव्याः ॥ 

2. विबोध इति । निद्राना्ोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । निद्रानाल्लश्च तत्पूति- 

सखश्ान्तबल्वच्छब्दस्पश्ादिभिजयत इति त एवात्र विभावाः । अक्षिगा्रमर्दनादयोऽनु- 

भावाः । केचिदविचाध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते “नधे मोहः स्मरृतिरैन्धा 

त्वस्परसादान्मयाच्युत ! सितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तवः ॥ इति गीताश्टोक 

उदाहायः ॥ 

'देहेन्द्रियगतिस्तम्भश्यस्यताचनुमावदरत् । यओोकादिना चित्तविष्ठेपो मोद इद्धियस्तम्माद्युभाव 
चत् 1 इति ग, २. "विबोधः परिणामादेस्तत्र जुस्माक्षिनदेने । आद्यरपरिणामादेश्वेतनाभावो धिवोधो 
जु स्भाद्यदुभावकः \* इति ग, 
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यथा-- 
८ चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 

चरममपि दायिववा पूवमेव प्रबुद्धाः | 
अपरिचकितगात्राः कुर्वते न प्रियाणा- 

मरिथिटमुजचक्रा शेषमेदं तरुण्यः ॥! 
अथलकप्ः- 

खसो निद्रायुपेतख विषयानुभवस्तु यः 
ोपवेगभयग्कानिषुखद्ःखादिकारकः । १५२ ॥ 

यथा-- 
'सचीकाशम्रणिहितसुजं निदैयाश्ेषहेतो- 

ङन्धायासे कथमपि मया खम्रसंद्ेनेन । 
पर्यन्तीनां न खड बहुशो न सखरीदेवतानां 

मुक्तस्थूखसरुकिसर्येष्वश्चुलेखाः पतन्ति ॥ 
सनं विपत् । निद्रापगमहेतवो गीतवादिवादयः तेभ्यश्वेतनागमो ज्ञानखमः । नयन. 

मीलनं नेत्रप्रकादाः । चरमं नायकनिद्रायाः पश्चात् । पूवं नायकप्रबोधास्पराक् ! अ- 

दियथिदेन दढनिक्षिेन भुजेन यः कण्ठस्याष्ेषः तसय भङ्गम् । श्रहिथिर-ईइति पाठे 
निद्रावशाद् भुजरैथिल्यं प्रियः प्रबुध्य भुजाक्षेपं कठमदेतीति । अस्य निद्राभङ्गो 
नोचित इति भावः । मामिति । यक्षस्य मेषं प्रति प्रियायै वाचनिकापैणमिदम् । 
त ण 

1. चिरेति । चरममपि दायित्वा प्श्वाघ्ुप्तापि पूर्वमेव प्रहु: । शपते पश्चाच्च या 

रेते पूर्वमेव प्रबुध्यते । नान्यं कामयते चित्ते सा खी ज्ञेया परतित्रता ॥* इति स्मरणादिति 

मावः ! तथापि तरुण्योऽपरिचकितगात्रा अस्पन्दवपुष्काः स्यः चिररतिपरिखेदेन 

गरष्तनिद्रालानां प्रियाणाम् ! अ्चिथिरो गाढो यो युजचक्रेण परस्परञुजवल्येन आपः 

तस्य भेदं विष्टपं न कुर्वते किं त्वार्िष्यैव सिताः । अन्यथा तनिद्रामङ्गः स्यात् । शशयानं 

न म्रवोधयेत्ः इति निषेधास्कन्दनभयादिति भावः । इद “कण्ठाष्ेषसङ्गम्ः इति 

दीकाकारसंसतः पाठः । स तु सांप्रतिकपुस्तकेषु न दृर्यते ॥ 

>. मामिति ! मया कथमपि खस्रसंद्ौनेन न्धायाः ते तव निरदेयाशेषहेतोः माढा- 

रिङ्धना्थम् अ{कारशप्रणिदितमुजं शुर्यार्पितवाहुं मां पदयन्तीनां खरीदेवत(नां वनदेवतानां 

अुक्तास्थूला अश्वा नयनोदभिन्दवः तरकरिसल्येषु बहशः न खल न पतन्ति । अपि 

तु पतन्त्येव । एवंविधं मामवलोक्य वनदेवता अपि रुदन्तीति मावः ॥ 

१. भ्चिररति-' इति  छाक्स्य स्थानि फेन नेवकमठं मख्यन्करेण पाणि प्ररं च कल्यन्नवनी- 

तमाण्डे ! निद्राविरामकमनीयडखाम्बुन श्रीम पातु पादरजसा वत नन्दाः 1" इति द्द्यतते युस्ते; 

२. भ्मास्छैमयकोपदेरवुभावस्य कारणम् । निद्वाणस्यापि विषयज्ञानं खम । मास्पर्याचुभावहेतुः 1 

इति ग, ३. भूयश्चाक्ि त्वमसि अयने कण्ठलस्ला पुरा म~ इस्युदाहरणान्तरं ग-पुस्तके. 

सा० द° १३ 



१४६ साहित्यदर्पणे 

अथापसारः- 
मनशकषेपस्त्वपसारो ग्रहावेन्चनादिजः | 
भरूपातकम्पप्रखेदफेनरारादिकारकः ॥ १५३ ॥ 
'आशचिष्टमूर्िं रतितारमचेरेद्धजाकारब्हत्तरङ्गम् । 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपसारिणमायसेङ्के ॥ 

जथ गवैः-- 
गर्वो मदः मभावभ्रीविचासत्कुलतादिजः । 
अवज्ञासविखासाङ्गद्चनाविनयादिष्त् ॥ १५४ ॥ 

तत्र चोयेगर्वो यथा-- 
्घुतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः । 
यद्ध न सिद्धमसरेण मम तत्केन साध्यताम् ॥' 

अथ मरैणम्- 
शराधमेरणं जीवद्यागोऽङ्गपतनादि जत् । 

मां यक्षम् । कथमपि महता कष्टेन । मुक्ता इव स्थूकाः । मनश्षेप इति । मनसो 
नाडी विरेषनिवेरोन घु्णनमिदर्थः । म्रहादीदयादिना भूतादिपरिम्रहः । मध्यमादिपदेन 
धातुवेषम्यादिपरि्रहः । फेनायमानं फेनसुद्रमन्तम् । असौ श्रीरृणः आशङ्के ज्ञात- 

वान् \ मदश्चित्तविकारविरशेषः 1 राज्ञः कोशदण्डादिजन्यः प्रतापः म्रभवः । श्रीलि- 

1. शरेति 1 अच्र विज्ञेषमाह्र् रसगङ्गाधरकाराः °रोगादिजन्या मूञ्छीरूपा मरणम्रा- 
गवस्था मरणम् । न चान्न प्राणवियोगात्पके सख्यं मरणमुचितं अदीतुम् ! चित्तवत्त्या- 

त्मकेषु भावेषु तस्याप्रसक्तेः । मवेषु च सर्वेषु कार्य॑सदवतितया शछरीरमाणयोगसय देतु- 
त्वात् । उदाहरणम्---'्दयितस्य युणाननुसरन्ती शयने संप्रति या विलेकितासीत् । 

अधुना खदु हन्त सा कृरङ्गी गिरमङ्गीङुरुते न भाषितापि ॥› भ्रियविर दोऽ विभावः । 
-वचनविरामोऽनुमावः । हन्तपदस्यात्रालयन्तमुपकारकत्वाद्वाक्यव्यज्ोऽप्ययं भावः 
पदव्यज््तामावहति । दयितस्य युणाननुखरन्तीत्यनेन व्यज्यमान चरमावसायामपि तखा 

दयित्युणविसरणं नाभूदिति विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभिव्यक्तस्य पोषकम् । अयं च 
भावः खव्यज्ञकवाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण संदभैधर्केन नायिकाः प्रत्युञ्जीवनवर्णने 
विप्ररुम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक इति विवेकः । कवयः पुनर्म प्राधान्येन न 

१. अवेशो महदुःखिरपसारः स्तो बुधैः । घुशैरध्वनिभूपातफेनाङ्गान्दोरनादिकृत् ॥° इति ग. 
म. “ल्ख्द्' कश्य ३. *ओद्धवयसदशावज्ञासदेकारोकनादिषत् । म्रभावादिजन्यो मद्यो गवः । आदि- 
खब्दाह्ठावण्यसौभाग्यादिः । स चाविनयाद्यनुभावहेतुः + इति ग. ४. भ्यधा' क-घ, ५. असाद 

“दवमन्यद्प्यूद्यम्' इत्यधिकं ग-पुस्तके, ६. “अथ मरणम्” इति नास्ति ग-पुस्तके, ७. “मरणं सुमसिद्ध- 
त्वादनथस्वाच नोच्यते । इति ग. 



तृतीयः परिच्छेदः । १९७७ 

यथा- 
“राममन्मथरारेण ताडिता दुःसहेन हृदये निश्चाचरी । 
गन्धवद्भुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ 

अथारसम्- 

आलखं भ्रमगभोयेजीव्यं चम्भासितादिषृत ॥ १५५ ॥ 
यथा-- 

ध्न तथा भूषयद्यज्गं न तथा भाषते सखीम् । 
नुम्भते स॒हुरासीना बाला गभेभरारसा ॥ 

अथामषैः-- 

निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । 
नेत्ररागरशिरःकम्पभरूभङ्गोत्तजेनादिढ़त् ।॥ १५६ ॥ 
भ भ 

वगेसंपत्तिः । अवज्ञा परसिन् 1 अन्धेमेदतायुधभिननैः ! सामेति । सा निशाचरी 
ताडका राक्षसी, सेव निशाचरी अभिसारिक्रा नायिका । राम एव मन्मथः तख 
दारेण हदये वक्षसि मनसि च ताडिता सती जीवितेरो यम एव जीवितेशः प्रियः 

तस्य वसतिं जगाम । कीदशी । गन्धवद्वुधिरमेव चन्द्नं॑तेनोक्षिता लिप्ता । 

“जाड्यम्” इद्यत्र क्रापि जेहयम्ः इति पाठः । स न सम्यक् ! असंगताथीपत्तेः । 

आस्ितमुपवेरनम् । दोषोद्धावनं निन्दा । भत्सैनमाक्षेपः । अपमानः पराभवः । 
आदिना वित्तादिमरहणादेरहणम् । अभिनिविष्टता निन्दादिक्ुयीतननिर्णयः । कोध- 

वणैयन्ति ॥ अमङ्गलप्रायतवात् । इति । प्रदीपेप्युक्तम्--“जीवस्योद्धमनारम्भो मरणं 
परिकीर्तितम् । संमोदेन्द्रियसंग्लानिगाच्रविक्षेपणादि कृत् 1° इति ॥ 

1. आलस्यमिति । अतिवृिगर्भ॑व्याधिश्वमादिजन्या चेतसः क्रियानुन्मुखतारस्यम् । 
अच च नासाम्यैम् । नापि कायकायैन्नून्यत्वम् । तेन कायीकरणरूपस्यानुभावस्य 

तुस्यत्वेऽपि ग्कानेजैडतायाश्चास्य भेदः ॥ 

2. अमर्षं इति । परङकृतावज्ञादिनानापराधजन्यो मोनवाक्पारुष्यादिकारणीभूतश्चित्त- 

वृत्तिविदहोषोऽमषः ॥ 

१, यथा--रामः इ्युदाहरणं नास्ति गपुस्तके. २. जैहयं" क-ग. ६. इतोऽगे श्रमादिना प 

जेदर्य प्रवृत्तिसंकोचः, तदाढस्यम् । जुम्भणस्थिव्यादयनुभावहेतुः 1 इत्यधिक ग-पुस्तके. ४. नन तथा~' 
इत्यस्य स्थने शुरेन्द्रमात्रश्चितगर्भनैरवात् ~ इत्युदाहरणं ग पुस्तके, ५. अधिक्षेपः ग, ६. उन्रास- 

भ्रतिकारेच्छा मनश्षोभादिकारकः !'इति ग. 
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यथा-- 
“व्रायश्ित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् । 
न त्वेव दृषयिष्यामि शक्म्रह महाव्रतम् ॥' 

अथ निद्रा-- 
चेतःसंमीरनं निद्रा भअरमहममदादिजा । 
जम्भाक्षिमीरनोच्छासगात्रभङ्गादिकारणम् ।। २५७ ।! 

यथा-- 
(साथकानथेकपदं च्ुवती मन्थराक्षरम् । 
निद्राधेमीकिताक्षी सा टिखितेवास्ति मे हृदि ॥' 

अथावहित्था- 

भयगौरवलजदेरै्षाचाकारगुप्िरवहित्था । 
व्यापारान्तरसक्त्यन्यथावभाषणविटोकनादिकरी ॥ १५८ ॥ 
यथा-- 

(एवेवादिनि देवर्षो पार पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥ 

स्तूत्कटापचिकीषौ । इदयनयोर्भैदः । प्रायश्चित्तमिति । ब्रोणादीन्प्रति अङेनस्यो- 
क्तिरियम् । व्यतिक्रमात् हननात् चेतसः संमीलनं मेध्यानाडीग्रवेदेन निश्चर् । 
सार्थकानि अनर्थकानि च पदानि यच तद्यथा सखात्तथा  मन्थराणि गम्भीराभिं 

अनासन्नानि असंपूणौनि वा अक्षराणि यत्र तयथा स्यात्तथा । छिखितेवेति । 
धारावाहिकस्मरणस्फोरणाय 1 हषोदेराकारस सूचक सुखरागादेगेक्षिः संवरणम् । 
सक्तिरासङ्गः । अन्यथेति 1 अप्रकान्तस्य भाषणं विलोकनं च । आदिना क्रिया- 

1. अवहिष्थेति । नीडादिभिनिमिततेर्हषौच्नुमावानां गोपनाय जनितो भावविरेषो- 
वदित्था । अबदहिःसितिरवहित्था, “खपि सखः इत्यत्र स्थः इति योगविभागात्कः । 

पृषोदरादि । तदक्तम्--“अनुमावपिधानार्थंइवहित्थं भाव उच्यते । तद्टिमाव्यं भयनीडा- 

धाष्टयैकोटिस्यगौरवैः ॥* इति ॥ 

१. ग-पुस्तके तु “खाक्षागृहानख्विषाज्रसभापवेशैः प्रणषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहुय । आकरुष्य 

पाण्डववधूपरिधानकेद्रान्खस्था भवन्तु मयि जीवति धातरष्राः ° इस्युदाहरणम्. २ (मन-ग, इ, 

“चिन्तारस्यश्रमादिभिःः ग, ४. चेष्टाप्रतिहतिस्वसधूणनाद्ुमावक- । चिन्तादिभिर्मनसे निरिन्द्रिय- 
प्रदेखावस्थानं निद्रा चष्टानाराद्यज्तुभावहेतुः 1: इति ग. ५. ग-यपुस्तके तु (निमीलिताद्क्षियुगाच निद्रया 

हृदोऽपि बह्यन्द्रियमनसुद्वितात् । अदर संगोप्य कदाप्यवीष्षितो रदस्यमस्याः स महन्मटीप्रतिःः 
इत्युदाहरणम्. 
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जथेोत्सुक्यम्- 
इष्टानवप्तिरोरसुक्यं कारक्षेपासटिष्णुता । 
चित्ततापत्वराखेद दीषेनिःखपितादिञ्त् ॥ १५९ ॥ 

यथा-- ध्यः कौमारहरः स एव हि वरः~' इत्यादि । 
अत्र यत् काव्यप्रकाश्कारेण रसस प्राधान्यमिलय्तं तद्वसनधर्मयो- 

गिताब्यभिचारिभावसयापि रंस्चब्दवाच्यत्वेन यतां मन्तव्यम् । 

अथोन्मादः-- 
चित्तसंमोह उन्मादः कामरोकमयादिभिः । 
अशानहासरुदितगीतप्ररुपनादिरत् । १६० ॥ 

यथा मम-- 
“श्रातर्हिरेफ भवता अमता समन्ता- 

स्राणाधिक्ा प्रियतमा मम वीक्षिता किम् । 

माच्रख महः \ देवौ नारदे । पितुर्हिमाल्यखय ! व्यभिचारिभावस्येति । 
तत्राज्चभावादिक्ृतपरिपोषराहित्येन रतेः संपू्णरसलं न संभवति । वणैनीयत्वेन 

नचमत्कारित्वेगैत्सुक्यसेव प्राधान्यमिति मावः । अत एव काव्यप्रकासटीकाकारच- 

ण्डीदासेनोक्तम्--^रसपदं चात्र संभोगव्यभिचार्योत्ुकयमाह रखते आखाते 

इति व्युत्पत्या । न तु संभोगनामा रसः । खाधीनपतिकायाः क्रौडास्थानं प्रलयत्छु- 

कृताया वर्भनीयल्यात् इति । गतार्थं प्राप्तविषयम् । चित्तस्य सं मोदश्वेतनाचेतना- 

दिविरोधज्ञानजननाक्षमलम् । श्रातरिति । व्यवसखति कदमीहते । अत्र कामेन 
"न 

1. जओर्सुक्यमिनि । अधुनैवाख लामो ममास्त्वितीच्छा ओत्सुक्यम् । इष्टविर- 

हादिरत्र विभावः ! तराचिन्तादयोऽलुभावः । यदाहुः“ संजातमिषटविरहादुदीः 

परियसंस्परतेः ! निद्रया तनद्रया गात्रनौखेण च चिन्तया ॥ अनुमावितमाख्यातमोत्स्य 

वको विदः ॥ इति ॥ 

2. उन्माद इति । विप्ररम्भमहापत्तिपरमानन्दादिजन्मान्यसिन्नन्यावभास उन्मादः | 

दुक्तिरजतादिज्ञानव्याढ्ृत्तये जन्मान्तम् 1 उन्मादस्य व्याधावन्तवे संभवत्यपि पृथगुपादानं 

व्याध्यन्तरपिक्षया वैचिच्यविक्ञेषस्फोरणाय ॥ 

१. "ओत्सुक्यं वाज्छिताथस्य खमे कालापहिष्णुता उपायान्वेषणास्थे्यचिन्तनायनुभावक्रुत् 1 इष्टा 

स्य पातो कालामतीक्षा, ओत्छक्यम् ” इति ग. २. “रसशब्देन क. ३. गताथत्वे' क. ४. अतोऽ 

'तथोक्तम्--रसमावो तदामासो भावस्य प्रशमोदयौ । संधिः शवर्ता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः ॥ 

इस्यधिव ग-पुस्तके. ५५, 'अमरेक्षाकारितोन्मादः इनिपातम्रहादिभिः 1 तत्र भ्रङापचापल्यकृततिसरण 

दयः ॥° इति ग. £. "ममः नास्ति ग-पुस्तकै., ७. “हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता 

विमावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते 1" इति ग. 
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(कारमयुभूय सानन्दम् ।) 

रभे किमोमिति सखे कथयाशु तन्मे 
किं किं व्यवस्यति कुतोऽसि च कीदशीयम् ॥ 

अथ राङ्का- 

पैरकरर्यात्मदोषायैः श्षङ्कानथेख तकेणम् । 
वैवण्येकम्पवेखय॑पाश्चरोकाखशोषकृत् ।। १६१ ॥ 

यथा मम-- 

'्राणेरोन प्रहितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते 
जातातङ्का स्चयति चिरं चन्दनालेपनानि । 

धत्ते खाक्षामसकृद धरे दत्तदन्तावधाते 
क्षामाङ्गीयं चकितममितश्वक्चुषी विक्षिपन्ती ॥' 

अथ स्म्रतिः- 
सद्रज्ञानचिन्ताये भरूसयुन्नयनादिचत् । 
स्मृतिः पूवा नुभूताथे विषयज्ञानमुच्यते ॥ १६२ ॥ 

यथा मम-- 
मयि सकपटं फिंचित्कापि प्रणीतविरोचने 

किमपि नयनं प्राप्ते तिथेजिन॒म्भिततारकम् । 
[1 

भ्रमरः ्रत्युत्तराक्षम इति विरेषनिधोरणाक्षमलम् ! तकैणं संभावना प्रहितनखरेषु 
कृतनखाधातेषु । जात आतङ्कः सष्याद्युपहासरूपा शङ्का यस्याः सा । अत्र संभोग- 
चिहगोपन एव विश्रान्तिरिति शङ्काया एव प्राधान्यम् । सद दति । चिन्ता भाव- 
नाद्यसंस्कारः ! आदपदेन संबन्धि्नानादेभ्रदणम् । अन्न सदशज्ञानादेः संस्कारोद्रो- 
धनद्रारा संस्कारस्य तु स्मरति परति साक्षादेव कारणत्वमिति बोध्यम् । मयीति | 
सकपटं यथा स्यात्तथा क्रापि अजिज्ञासितपदा्थं किंचिस्मणीतरोचने मयि तियंह्ुरिं 
यथा स्यात्तथा विजृम्भिता व्यापारिता भ्रकािता वा तारका यद तादशं नयनं प्राप्त 

1. ब्रूषे इति । "किं बषः इति प्रक्र ओम्” इत्युत्तरम् । ओमिति स्वीकारार्थ- 
ऽन्ययम् ॥ 

2. शङ्केति । किमनिष्टं मम भमविष्यतीदयाकारश्चित्तृत्तिविरोषः शङ्का । यंत 

भयावुत्पादनेन कम्पादिकारिणी, नतु चिन्ता ॥ 

१, "अन्थमरतिमाशङ्का परकौयात्खदुनयात्. । विद्कापहुतिभूयोदिक्ेश्षणाचज्माविकी ॥* इति, ग 
>, व्यथा ममः इति ग-पुस्तके नास्ति. 
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सितयुपगतामा्टीं दषट् सर्जमवाच्चितं 
कुवर्यदृशः सेरं सेरं सरामि तदाननम् |) 

जथ मतिः-- 
नीतिमागोलुखल्यदेरथनिरणं मतिः 
सरता धृतिसंतोषो बहुमानं तद्धवाः ॥ १६३ ॥ 

यथा-- 
"असंशयं क्षत्रपरियहक्षमा यदायमस्याममिलापि मे मनः| 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ 
अथ व्याधिः- 

द॑याधिज्वैरादिवाताभ्रूमीच्छोत्कम्पनादि्त् । 
तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादयः । रैत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः । स्य- 

एरमुदाहरणम् । 
अथ त्रासः-- 

निंघातविदयुदुलकाचैश्चासः कम्पादिकारकः । १६४ ॥ 
सति सितसुपगतां सखीं शष्ट सज यथा खात्तथा अवा्चितमानमितं स्मरं 
पुनः पुनः सितयुक्त वदनं स्मरामीयर्थः । नीतिमार्गो नीतिशाच्ल॑तस्याचुखतिर- 
चगमः । आदिना अचुमानादेअदणम् । निर्धरणं निश्वयः । असंशयमिति । 
दाकुन्तलमालेक्य दुष्यन्तस्याचुमानमिदम् । क्षत्रपरियरहक्षमा क्षञ्चियविवादोचिता । 
यम्" इति शेषः । अस्यां चकुन्तकायाम् । समर्थयति-सतामिति } प्रमाणं नि- 
श्चयवीजम्। अन्तःकरणस्य मनसः प्रत्तयः संकत्पादयः । वाताधचैरिति । आद्यपदेन 
पित्तछेष्मणोग्रहणम् 1 भूमीच्छा भूमिपतनेच्छा । तत्र व्याधावुदाहरणं यथा मम-- 
श्रियजनपरिषङ्गद्वेपमानां कृशाङ्कीः विङृतवचनवणां खदसंसिक्तगात्रीम् ! विपुख्युक- 
कटेखामाकल्य्य ज्वरा ऊमतिरमितचिन्तासागरे निर्ममजन ॥ निधौत इति । 

1. मतिरिति । राखादिविचारजन्यमथैनिधौरणं मतिरिति परमार्थः । तत्र निःराङ््- 
तद्नुष्टानसं शयोच्छेदादयोऽनुमावाः ॥ 

%. व्याधिरिति । रोगबिरहादिग्रभवो मनस्तापो व्याधिः । गात्रदचेथिल्यश्वासादयो- 
ऽत्रानुमावाः । यदाहुः-- "एकैको दन्द्रशो वा चयाणां वा प्रकोपतः । वातपित्तकफानां 
स्युव्यांधयो ये ज्वरादयः ॥ इह तत्मभवो मावो व्याधिरित्यभिधीयते ॥" इति ॥ 

8. त्रास इति । भीरोधौरसत्वदशचनस्फूजैथुश्रवणादिजन्मा चित्तृत्तिविशेषखास्ः । 

१, तथात्मनि, इति काचित्वः पाठः २. "अमङ्गरत्वानोदाहियतेः इति ग. ६, गकितादेमेनम्ो- 

मच्ासो ̂ --कम्पनादयः ! नेषादिगर्मनान्मनसो वैवम्यं घाषः । अत्रोकस्पनाकिङ्कनाचयुमाव' इति ग. 



१५२ साहित्यदर्पणे 

यथा-- 
'पैरिर॑रन्मीनविषद्धितोरवः सुराङ्गनाख्लासविरेरदृष्टयः । 
उपाययुः कभ्पितपाणिपडवाः सखीजनस्यापि विखेकनीयताम् ॥' 

अथ ब्रीडा- 

धराष्टयामावो व्रीडा बदनानमनादिषङृदुराचारात् । 
यथा--श्वैवि सकपटं-; इत्यादि । 
अथ हषैः-- 

ईषस्वष्टावापेमेनःग्रसादोऽश्रुगद्धदादिकरः ॥ १६५ ॥ 
[7 ष) 

१ 

'यदान्तरिक्षे बलवान्मारुतो मरता इतः । पतलयधः स निधौतो जायते वायुसंभवः ॥ 
इत्युक्तरक्षणो निधौतः । 'वृहच्छिखा च सकष्माभ्रा रक्तनीरुरिखोज्ज्वला । पौरुषी च 
प्रमाणेन उत्का नानाविधा स्ता ॥ इत्युक्तलक्षणा चोल्का । आद्यपदेन भुकम्पादे- 
महणम् । अत्रे मनःक्षोभः इति पूरणीयम् । परिस्फुरदिति । जख्विहारव्णैन- 
मिदम् ! अपिना नायकसख विखोकनीयतां रमणीयताम् । घा्यौभावः प्रागल्म्य- 
पो 

अनु भावाश्चास्य रोमाञ्चकम्पस्तम्भञ्नमाद्यः । अयं भयाद्धिघते । तदुक्तम्--“पूवौ पर- 

विचासोत्थं भयं चासात्थरभवेत् ।' इति \ 

1. परीति 1 परितः स्फुरद्धिविवर्तमानैमीनेविघद्धिता ऊरवो यासां ताः अत एव 
त्रासविरोख्दृष्टयः कम्पितपाणिपलवाश्च उराङ्कनाः सखीजनस्यापि विलखोकनीयतायुपाययुः ! 

किमुत भियजनस्येति भावः ॥ 

2. व्रीडेति । खीणां पुरुषसुखावलोकनदेः पुंसां च प्रतिक्ञाभङ्गपराभवादेरुत्पन्नो 

वैवण्यौधोसुखल्वादिकारणी मूतश्चित्तवृत्तिविरेषो न्रीडा । केचिन्तु--“चेतोनिमीरनं नीडा 
व्यङ्गरागस्तवादिभिः ।* इवयाहुः ! व्यङ्घं वैकृतम् ॥ 

3. इषं इति । इष्टप्राघ्यादिजन्मा सुखविशेषो दैः । तदुर्त-देवम्गुरुघामि- 

प्रसादः भ्रियसंगमः । मनोरथादिरप्राप्यमनोहरधनागमः ।॥ तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेविंभावो 

यत्र॒ जायते । नेववक्ररसादश् भरियोक्तिः पुरुकोह्वमः ॥ अश्वखेदादयश्चानुभावा हर्ष 
तमादिशेत् ॥> इति ॥ 

१. ग-पुम्तके तु (ससर्छिपन्यः पृथिवीभ्रता वरम्~ इति माघपयसुदाहूतम्. 3. दुराचारादिभिर््ीडा 

धाष्ट्यःनावस्तसन्नयेत् । मौनिनावाख्छुखीमावनेत्रसंमीखनादिमिः ॥ दुराचारादिभिः प्रागरस्प्मतिरोधो 

ठज्ना ! मौनादिभिरलुभविस्नायन्नयेत् 1› इति ग. इ ग-पुस्तके तु 'पटाल्भ्रे पदयो नमयितुसुखं जात- 
विनया दखन्ेपं वाञ्छलयपहरति गात्राणि निभृतम् 1 न इक्तेयाख्यातुं सितखखस्खीदत्तन यना हिया 

ताम्यलन्तः प्रथमनपरिहास्े नववधूः ४ इत्युदाहरणम्. ४. “उत्वादिकरतश्चेतःप्रसादो हष उच्यते । 

यीताश्च गद्रदखेद रोमाचधिरनिरूप्यते ४: इति ग. 
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यथा-- 
समीक्ष्य पुत्रस्य चिरात्पिता सुखं निधानकुम्मसख यथेव दुगैतः। 
मुदा शरीरे प्रबभूव नारमनः पयोधिरिन्दृदयमूच्छितो यथा ॥' 
जथासूया-- 

असुयान्यगुण्धीनामो द्लयादसदिभ्णुता | 
दोषोदढधोषभरूविभेदावज्ञाक्रोधङ्गितादि त् ॥ १६६ ॥ 

यथा-- 
(अथं तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहितं मधुद्विषः । 
मानमसहत न चेदिपतिः परबृद्धिमस्सरि मनो हि मानिनाम् ॥' 
अथ विरषीदः-- 

उपायाभावजन्मा तु विषादः सखसं्षयः । 
निःशासोच्छरासहतापसहायान्वेषणादि दत् ।॥ १६७ ॥ 

राहिलयम् । निधानङ्कम्भसय । निषिपूर्णकरक्षख । पिता दिलीपः \ शारीरे शरीरचे्य- 
याम् ! प्रबभूव समर्थो बभूव । इन्दृद्येन मूच्छितः प्रबद्ध: ! अतिब्ृद्धस्य समुद्रस्य 
सम्भितत्वं भवतीदखभिप्रायेणेयमुपमा । अथवा यथा पयोधिरिन्दूदयेन तरसे 
भवति तथा पु्रो्पत्या हषैतरखो बभूवेत्युपमा । कोधेङ्गितं सुखरागादि । मानं 

1. समीक्ष्येति । (निवातपञ्चस्िमितेन चष्चुषा नृपस्य कान्तं पिवत्तः सुताननम् । 

महोदधेः पूर इवेन्दददयेनद्वरः प्रषः प्रबभूव ॒ नात्मनि ॥* इति रघुवङ्छोक वार्य 
पाठान्तरमदिख्रा रूपान्तरं नीतः ॥ 

2. असूयेति 1 परोत्कपैदशनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूत्ित्तवृत्तिविरेषोऽप्या । 
इममिवास्षह नादि शब्देव्यैवहरन्ति ॥ 

8. अथेति 1 अथ छृष्णपूजानन्तरं चेदिपतिः सिद्युपाठः तत्र सदसि सभायां पण्डु- 
सुतेन युधिष्ठिरेण विहितं सुरद्विषः कृष्णसख मानं पूजां नासहत । ईइ्यामकरोदित्य्थैः । 
तथाहि मानिनामहंकारिणां मनः परवृद्धौ मत्सरि हि । प्रञ्युभद्वेषि खल्विलथैः ॥ 

4. विषाद् इति । इष्टासिद्धिएजयुवौचपराधजन्योऽनुतापो विषादः । तत्र संस्छृतमु- 

दाहरणस्--“्यथं यत्र हरीन्द्रसख्यमपि मे, वीयं हरीणां वृधा, प्रज्ञा जाम्बवतो न 

य॒त्र, न गतिः पत्रय वायोरपि) मार्गै यत्न विश्वकर्मेतनयः कौ नरोऽपि क्षमः) 

सौमित्रेरपि पर्रिणामविषयस्तत्र भरिया कासि मे ॥ इति ॥ 

१. ग-पुस्तके. त॒ शुगान्तकाल-"इति माघपद्यखदाहृतम्. २.'परोत्कषीक्षमापूया गर्वदोभन्यमन्युजा \' 

इति ग. ३. ग-पुस्तके तु भमा गर्वसुद्रह-” इत्युदाहरणम्. ४. घ-पुस्तके तु विषादलक्चणासाय, इतिल्षर्णं 

तदुदाहरणं च विषाद्रक्षणादेभऽस्ति, विषादोद!हरणं चासूयोदादरणमे. 
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यथा मम-- 
“कुसा कुडिरुषणेण चिउरकडप्येण तुह णिवद्धा वेणी | 
मह सहि दारई इईसद आअसजडधिव्व कार्उररव्व हिअअम् ॥ 
अथ घतिः- 

£ (= धृति 

ज्ञानाभीष्टागमाेस्तु संपणस्प्रहता धतिः । 
सौहिलयवचनो्टाससहासग्रतिभादि कत् ॥ १६८ ॥ 

यथा मम-- 
“क्त्वा दीननिपीडनां निजजने बद्धा वचोविभरहं 

नैवारोच्य गरीयसीरपि चिरादायुम्मिकीर्यातनाः । 
दरव्योषाः परिसंचिताः खट मया यस्याः छते सा॑परतं 

नीवाराज्ञछिनापि केवरुमहो सेयं कतार्थां तनुः ॥॥' 
अथ चपर्ता- 

मास्सयथदेषरागादेश्चापस्यं त्वनवस्थितिः | 
पूजाम् । चेदिपतिः दिद्युपाखः । सत््वसंक्षयो बर्हानिः । एसा इति । “एषा ऊटि- 
ऊघनेन चिकुरकरपेन तव निबद्धा वेणी । मम सखि दारयति दरयायसयष्िरिवि का- 
लोरगीव हदयम् ॥` इति संस्कृतम् । स्प्रहायाः समा्िरेव संपूर्णैत्वम् । बद्धा कृत्वा । 
आसुष्मिकीः परलोकभवाः । नीवारस्तृणधान्यम् , कृते निमित्तम् 1 सप्रतं वाधके । 

1. टत्तिरिति । लोभश्लोकभयादिजनितोपष्वनिवारणकारणीभूतधित्तवृत्तिविन्नेषो धृतिः॥ 

2. कृत्वेति । निजपूर्वावस्थां निन्दतः कस्यचिजञ्ज्ञानवतः कथनमेतत् । दीनानां 
दुगीतानां निपीडनासुत्कोचादिना निष्पीडनं त्वा, निजजने बान्धवादिवगे वचोविग्रं 
वाकरदं बद्ध, चिरात्त् चिरकाल्कीः गरीयसीरतितरां युवीः आसुभ्मिकीः पारलोकिकीरपि 
यात्तना नानाबिधनरकभोगान् नेवारोच्य, अपयौलोच्यवेलयथैः । यस्याः कते निमित्तम् ; 
उपभोगामिदयर्थः । मया द्रव्यौवा वित्तरादायः परिसंचिताः इतस्ततः परिभ्रम्य 
एकचीकरृताः खड, सेयं मामकीना तनुः सांप्रतं तच्वज्ञानदसायां केवरं नीवारज्किना 

अज्ञछिपरिमिततृणधान्येनापि कृताथ कत्रा । अदो आश्वयेम् ॥ 

8, चापल्यमित्ति । अमषीदिजन्यवाक्पारुष्यादिकारणीभूता चि्तवृत्तिश्वापस्यम् । 
यदाहूः--*अमधैग्रातिकुव्येष्यीरागद्वेषाश्च मत्सरः । इति य॒त्र विभावाः स्युरनुभावस्तु 

मत्सन् ॥' वाक्पारुष्यं प्रहारश्च ताडनं वधवन्धने । तचापलमनालोच्य॒कार्यकारित्व- 

मिष्यते ॥ इति ॥ 

१. ग-पुस्तके तु "वारं वारं तिरयति-› इ्युदाहरणम्. >, शंतोषाज्ञानश्क्य दे शरेतिरव्यम्रभोगकृत्? 

इ्यर्धमेव ग-पुस्तके. 
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चत्र मत्सैनपारुष्यखच्छन्दाचरणाद्यः ॥ १६९ ॥ 
यथा-- 

'अन्यासु ताबदुपमदेसदाु भृङ्ग 
लोरं विनोदय मनः सुमनोरुतासु । 

मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथै कदर्थयसि किं नवभाकठिकायाः ॥° 

अथ गलानिः- 

र॑स्यायासमनस्तापक्चसिपासादि संभवा । 
ग्ानिनिष्प्राणताकम्पर्कायोयुत्साहतादि करत् ।। १७० ॥ 

यथा-- 
‹किरैर्यमिव सुग्धं बन्धनाद्विपभद्नं 

हृदयकुसुमशोषी दारणो दीषैशोकः । 
गरछपयति परिपाण्डक्षाममसयाः शरीरं 

रारदिज इव घर्मः केतकीगभेपत्रम् ॥" 
अथ चिन्ता- 

ध्यानं चिन्ता हितानापनेः शूल्यताश्वासतापद्त् । 

अन्न तच्वज्ञानेन निःस््दत्वम् । अन्याखिति ! मधुपानकालीनश्वरणप्रहारारदिर- 

यमईः । पन्च संमोगकारीनश्रुम्बनालिङ्गनादिः 1 खों सतृष्णम् । सुगधां कोमलं 

सुरतमूढां च । रजः परागः आर्तवं च । अकाले मकरन्दाभावदशा्या वाल्ये च । 

अन्नोपमोक्तरि बाङाया अस्थैयं॑परषवचनेन प्रतीयते 1 निष्प्राणता असामभ्यम् । 

बन्धनात् उत्पत्तिष्यानात् । निष््राणलानोजसयसत्त्वसंक्षयाणां बरहानिरूपत्वेऽपि 

1 नवेति । सप्तरायाः \! 

2. चिन्तेति । इटामास्यनिष््ा्यादिजनिता ध्यानापरपर्याया वैवण्य॑मूठेखनाषोडुख- 

त्वादिदेव॒ध्ित्तवृत्तिविरेषश्विन्ता । यदाइः-- विभावा यत्र दारि्यमे.्रयभ्रंसनं तथा । 

इष्टा्थापहतिः रवच्छसोच्छसावभोसुखम् ॥ संतापः सरणं चैव कादय॑देहानुपरछतिः । 

अधृतिश्चाजुमावाः स्युः सा चिन्ता परिकीततिता । वित्तकौऽखाः क्षणे पूवै पाश्वायेवेप- 

१, “द्धेगस्थितविरसयप्रसैरवङुष्यते ° इति म. २. नवमद्िकायाः, इति क. २. 'रव्याद्यायाघ्- 

छ्ुचदभिग्लीनिनिष्माणता मता 1 अनु्साहाङ्गदोषैस्यखेदायैव्यक्तिमेति खा ॥' ग, ४. (काश्यः घ. 

५, ्ुलितनयनतासाः शक्षामवक्रन्दुविस्बा रघ नय इव निद्राङकान्तनील्येत्पद्यक्ष्यः 1 तिमिरमित्र द्धानाः 

संसिनः केखपासानवनिपतिगृहेभ्यो भन्दमूोरवध्वः ४ इति ग, 
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यथा मम- 

“कैमङेण विअसिएण संजोएन्ती विरोदिणं ससिविम्बम् । 
केरञरूपछत्थमुदी किं चिन्तसि सुमुहि अन्तयाहिजदहिजया ॥ 

तर्को विचारः संदेहादूशिरोडुखिनतेकः ॥ १७१ ॥ 
यथा--किं रुद्धः भिया-' इत्यादि । 

एतेः च त्रय्िशदव्यभिचारिभेदा इति यदुक्तं तदुपरक्षण- 
मिव्याह- 

रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्येभिचारिणः। 
तथाहि श्र्ञारेऽनुच्छियमानतयावसानाद् रतिरेव स्थायिशषब्द्- 

वाच्या । हासः पुनरुत्यमानो व्यभिचार्थेव । व्यभिचारिरक्षणयो- 
गात् । तदुक्तम्- 

(सावः परं मावः ख।यितां प्रतिपयते । इति । 

विभिन्नकारणत्वेन रकानिदैन्यविषादानां भेदः । कमलेणेति । (कमटेन विकसितेन 
संयोजयन्ती विरोधिन ररिबिम्बपर् । करतल्पयस्तसुखी किं चिन्तयसि सुमुखि 
अन्तराहितहृदया ॥* इति संस्कृतम् । अनियते खावस्थितनियमरहिते ¦ अनुच्छि- 
द्यमानतया अवरयस्थायित्वेन उत्पययमानः विशेषानुकूल्येन श्शद्वाररूपतया रतौ 

[. तकं इति । संदेदाचनन्तरं जायमान ऊदो वितर्कः ॥ 

2. एते चेति । ननु कथमेषां मावानां संख्यानियमः, मात्सयोदवेगदम्भेष्याविवेकनि- 
णीयञ्धेव्यक्षमाकुतुकोत्कण्ठाविनयसंकयधाध्यदीनामपि ततर तत्र॒ रक््येषु ददोनात् इति 

चेत् , न ! उक्तष्वेवेषामन्तमोवेण संख्यान्तरानुपपत्तेः । असयातो मात्सर्यं, चासादु- 

देगस्य; अवहित्थातो दम्भस्य, अमषौदीर्ष्यायाः; मतेविवेकनिणेययोः, देन्याकरलेब्यस्य; 
धृतेः क्षमायाः, ओत्सुक्याक्छुठुकोत्कण्य्योः; रुस्नातो विनयस्य, तर्कातसंशयस्य, चापलाद् 
धाष्टयेस्य च वस्तुतः सक्ष भेदेऽपि नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्येवाध्यवसायात् 1. 
सुनिवचनान पालनस्य संभवे उच्छृङ्ककताया अनोचिलयात् । एषु संचारिभावेषु मध्ये 
केचन केषांचन विमावा अनुभावाश्च भवन्ति । तथाहि-दष्यांया निर्वेदं प्रति विभा. 

वत्वम् , असूयां प्रति चानुभावत्वम् । चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्, भैत्छुक्यं मरति 

नचाुमावत्वम् । एवमगरऽप्यह्यम् ॥ 

१ ममः इति नासि ग-पुस्तके २. ग-पुस्तके तु खेदोज्ज्ितामपि तनूमवस्रादयन्ती विश्वं निरावरण- 

मेव तिसेदधाना 1 निद्रां विनापि नयने विनिमील्यन्ती चिन्ता पदं क्रुतवती हृदये तत्मेऽस्याः १ इव्युदा- 

हरणम्. ६, “प्ते च~ दद्यादि, ~भावितचुद्धिभिः ॥' इदन्तो अन्धो ग-पुस्तके न इद्यने 



भ 
तृतीयः परिच्छेदः | १५७ 

तत्कस्य खायिनः कसिन्रसे संचारिवमित्याह- 
शङ्गारवीरयोहासो वीरे कोधस्तथा मतः ॥ १७२ ॥ 
सान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः । 
इत्यायन्यत्सयुनेयं तथा भावितवबुद्धिभिः ॥ १७३ ॥ 

अथ सायिभावः-- 

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः । 
आखादाङ्करकन्दोऽसो भावः ायीति संमतः । १७४ ॥ 

यदुक्तस्-- 

'सक्तूत्रवरत्या मावानामन्येषामनुगामकः | 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम् ॥ इति । 

तद्धेदानाह-- 

रतिहांसश्च सोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा | 
य॒गुप्सा विखयश्रेत्थमष्ट प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥ १५५ | 

संगच्छमानः । परमिति । अवदयसिलयधरैः । अश्मा इति । भावाः" इति 
रोषः । कन्दो मूलम् । खकसूत्रवत्या कक्सूत्न्यायेन । अनुगामकः व्यज्गयत्वेन 
संबन्धी । तैभौवैः पुष्यते रसरूपतां नीत्वा प्रवृद्धः क्रियते ! तद्धेदान् स्थायिभावान् । 

1, स्थायीति । अन्तःकरणब्रत्तिरूपस्य रत्यादराञ्युविनारिव्वेऽ्पि संस्कारात्मना 
सिरक्ालमवसखायित्वाावद्रसम्रतीतिकालमवसंथानाच सखापित्वम् । तदुक्तम्ू--विरुद्धे- 

रविरदधैवा भावेविच्छिवते न यः । आत्ममावं नयलन्यान्स स्थायी ल्वणाकरः ॥ 
चिर चिन्तेऽवतिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽयुबन्धिमिः । रसत्वं ये प्रप्न्ते प्रसिद्धाः सखा- 

धिनोऽ्र ते ॥> चिरमिति व्यभिचारवारणाय । अनुवन्धिमिविभावादिभिः । तथा-- 

"सजातीयविजातीयैरतिरस्छतमूतिमान् । यावद्रसं वतेमानः स्थायिमाव उदाहृतः 4 इति । 

नाव्यशाखऽप्युक्तम्---“यथा नराणां नृपतिः रिष्याणां च यथा युः । एवं हि सर्व- 
सावानां मावः स्यायी महानिह ॥° इति । तत्रायं निष्कर्षः--ध्यथा समानलक्षणाः 

समानाङ्गप्रयज्गाः ऊुल्वियाकर्मशिट्पविचक्चणत्वाद्राजत्वमाप्रुवन्ति तैव चा.>६स्पुदधय- 

स्तेषामेवानुचरा भवन्ति तथा विसावानुमावव्यभिचारिणः लच्त्ूमावानुपाश्चिता 

भवन्ति । तत्र बहाश्रयत्वास्लामिमूताः खायिनो भावाः । तत्छानीयपुरूषयुणमूता अन्ये 

मावास्तान्युणतयाश्रयन्ते । परिजनभूता व्यभिचारिणो भावाः 1 यथा राजा वहुजनप- 

रिवायेऽपि स एव नाम कमते नान्यः सुमहानपि पुरुषस्तथा विभावानुमावव्यभिचारिप- 

रिष्छृतः स्थायिभावो रसतां क्मतेः इति \ 
साण० द्० परय 
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तत्र 

रतिमेनोलङ्ूरेऽ्थं मनसः प्रवणायितम् । 
वागादिवेकृतेश्तोचिकासो हास इष्यते । १७६ ॥ 
इष्टनाश्चादिभिशेतोवेकव्यं सोकरम्दभाक् । 
ब्रैतिङरेषु तेक्षण्यस्ाववोधः क्रोध इष्यते ।॥ १७७ ॥ 
कयारम्भेषु संरम्भः खेयायुत्साह उच्यते । 
रोद्रशक्या तु जनितं चित्तवैन्यदं भयम् । १७८ ॥ 
हलोषेक्षणादिभिभैहौ ज॒युप्सा विखयोद्धवा । 
विविधेषु पदार्थेषु ठोकसीमातिवर्तिषु ॥ १७९ ॥ 

सावाः स्थायिभावाः । शमोऽपि च । स्थायिभाव इद्यथः । रतिरिति । मनसोऽघु- 
छूटे भिये वस्तुनि प्रवणायितम् । प्रेमाद्रं मनो रतिरिदयर्थैः ¦ तच्चोत्कटावेश्च एव 
पयेवस्यति । स चायुराग एव सोऽपि प्रकृते सुतेच्छरूप एव । केचित्त--स चा- 
नुराग एव सोऽपीष्टसाधनताज्ञानधारारूपः, अभिखाषहेतुत्वेनोक्तत्वात्" इयाहुः । 
तन्न । सुरतेच्छया आलम्बनप्राप्यभिराषं प्रति हेतुत्वसंभवेन रक्षणाया अयोगात् । 
चेतोविकास उपहसनीयत्वेन ज्ञानमुखविकासरूपदहासहेवुः । चेतोवै्धव्यं दुःखम् । 
तैक्ष्ण्यस्य अपचिकीषौया अवबोध उत्कटलम् । कायौरम्भेषु संनिकृष्टकार्येषु संरम्भ 
उत्कर आवेशः ! केचित्तु--संरम्भः सहरषप्रढृत्तिः इत्याहुः । तत्न । आयप्रठत्ति- 
रूपस्यारम्भस प्रष्च्य संभवात् , वीररसे उत्कयावेशसेव स्थाथित्वेनाखादयमानत्वाच । 
रोद शक्तयेति । रात्रवादेरनिष्टददीनसामर्धयेन जनितं यचेतसो वैकन्यमस्थिरत्वं 

1. रतिरिति । रलयादीनां विकदतरं लक्षणमभिहितं रसगङ्गाधरे--“खी पुंसयोरन्यो- 
न्यारम्बनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो -रतिः । गुरूदेवतापुच्रादययारुम्बनस्तु व्यभिचारी । 

वागङ्ादिविकारदर्चंनजन्मा विकासाख्यो हासः । पुत्रादिवियोगमरणादिजन्मा वेङव्या- 
स्यश्ित्तवृत्तिविषः शोकः । गुर्बन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रज्वङ्नाख्यः क्रोधः । अयं 

च परविनाकश्लादिहेतुः । श्चुद्रापराधजन्मा तु परुषवचनासंमाषणादिहेतुः । अयमेवामषांख्यो 

व्यभिचारीति विवेकः | परपराक्रमदानादिस्षतिजन्मा ओौन्नलयास्य उत्साहः । व्याघ्र 

ददी नादिजन्मा परमानथैविषयको वेद्न्याख्यः स अयम् ! प्रमानथैविषयकत्वामवि तु 
स एव त्रासो व्यणिनिारी 1 अपरे तु-ओत्पातिकम्रभवस्नासः, स्वापराधोत्थं मयमितिं 

भेदमाहुः । कद __ वेखोकनजन्मा विचिकित्साख्यधित्तवृत्तिविरोषो जयम्ता । अलो- 
किकवस्तुददोनादिजन्मा आश्र्याख्यो विसयः ॥ 

9. “-े्रतात्ः च. २. भ्रातिदूल्यागमाचित्तविक्षोभः क्रोध उच्यते + इति ग, ३. अवधाना- 
श्व्मवा कर्तुरुत्सादोऽध्यवस्ायिता । अरिष्टदनं मीतिररिंदर्शनादिमिः ॥ इति ग. ४, लुयुण्ता गहणा- 
¢ क, (५ र 

धानां दौपरसंदद्नादिभिः !' इलयधमेवं ग, पुस्तके, 
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विरफारथेतसो यस्त॒ स विसय उदाहतः । 
शमो निरीहाबसायां खात्मविश्रामजं सुखम् ।॥ १८० ॥ 

यथा मार्तीमाधवे रतिः । लटकमेरके हासः । रामायणे 

जनयति तत्खानिष्टतकंणम् । भयमिलय्थः । केचित्तु--वे्कव्यं मनसो भयम्? इति 
पठित्वा रद्रः करुद्धः तख क्रोधरूपया चक्त्या वै्कव्यमिह भाविदुः द्वेषः । तसय च 
परक्रोधजन्यत्वम्, तजन्यसुखविषयत्वात् । न तु तजन्यं दुःखमेव वे्धव्यम्, तदनु- 
त्पत्तिदकलायामपि भीदयुपलम्भात् । एवं च मनःक्षोभरूपत्रासाल्यव्यभिचारिभा- 
वादख भेदः” इति व्याकुर्वन्ति ! तन्न 1 व्याघ्रादीनां कोधाभावेभ्पि तेभ्यो भयोस- 
त्तिसंभवात्। मनःक्षोभरूपत्रासाष्यन्यभिचारिभावस भमयंकरदाच्रवाच्चनिष्टजननसाम. 
थ्येजन्यत्वेनेव भेदसंभवाच । रोकसीमातिवतिघु सोकव्यवहारातिकरान्तेषु ! विस्फारो 
विस्तारः । स च दष्टेतुभ्योऽसंभवित्वज्ञनेन हेलञुसंधाने मनोन्यापाररूपः निरी- 
हावस्थायां निस्णृददशायां खस्य जीवस्य आत्मनि परमात्मरूपे विश्रामोऽवस्थानम् । 
तजन्यमिय्थैः । श्ान्तरससख निवेदः स्थायी इति काल्यप्रकादाकरत् । तन्न । निवि 
दस व्यभिचारिरूपस्वेन स्थायिलायोगात् । “अविरुद्धा इति कारिकां विघ्रणोत्ति- 

1. शम इति } चमो निरीहवस्थायामिल्यदेरयमाश्यः-खन्तो नाम नवमो 
रसोऽनुभवसिद्धतया दुरपरापः 1 नासुष्य खायी नि्वदसो भवितुमर्हति । विषयेष्वल- 

मल्ययरूपत्वात्; आत्मावहेरनरूपत्वाद्या । शन्तेश्च निखिलविषयपरिहारजनिरातममात्र- 

विश्रामः सचिीवमयत्वाचु भवात् \ तडुक्तम्--यच्च कामङ्खं लोके यच्च दिव्यं मह- 

तस्या । ईथवा सखसते नाहतः षोडरीं कलाम् ॥> इति ! अत एव॒ ^करववरत्तिवि- ' 

रामोः निरत , 'रास्तम् । अमावस स्थायित्वायोगात् । त्रम्माच्छमोऽसख सखायी : 
निवेदादयस्तु व्यभिचारिणः । स च शम उक्तलक्षणः } एतेन “निर्वदस्थायिभावोऽस्ति 
सन्तोऽपि नवमो रसः † इति वदन्तः काव्यग्रका्चकाराः मल्युक्ता इति ! तश्र पेश- 
रम् । विषयेष्वलम्रल्ययरूपस्य आत्मावदेलनरूपस्य वा निवैदस्य रोकवस्समभेयलरात् । 

वस्तुतस्तु रत्यादिकसुपजीव्य हपौदरिव तचक्ञानोत्यन्ने निवैदमुपजीभ्य श्मिः म्रवृत्तिज 

जीयते । स एव स्थायी; नतु चमः। न च '"कचिच्छमःः इति सुनिवचनवियोध इति 

वाच्यम् ¦ खछम्यत्ते यस्रादिति व्युत्पच्या तस्य निवदपरत्वात् । चष्णायाः क्षयो यसा. 
दिति व्युत्पत्या वष्णाक्षयोऽपि निवद एव । अत॒ एव॒ “एकोनपञ्चाश्चद्धावाःः इति सुनि 

कचनं संगच्छत । अष्टौ स्थायिनः अष्टौ सात्विकाः चयाक्चि्द्वयभिचारिण इति संकरु- 
नेन एकोनपञ्चारचखम् । अन्यत्रापि निवैदस्य चान्ते स्थायित्वमाख्रातम् । तदुक्तम्-- 
'रतिः सोकश्च निरवेदक्रोधोत्सादहाश्च विसयः । इासो भयं जुयुप्सा च स्थाथिमावाः 
क्रमादमी \\> इति प्रकाशोन्मीलितमतयः ॥ 

नि 

इतिसिद्धाः " इलयन्तः पाठो ग-युस्तके नास्ति. 
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रोकः । महाभारते रमः । एवमन्यत्रापि । एते द्यतेष्वन्तरा उद्पय- 
मानैसेतेरविरुदधैर विरुद्धैश्च भावेरनुच्छिनाः पम्रस्युत परिपुष्टा एव सह्- 
दयानुभवसिद्धाः | 

(3 9 

कि च| 
नानाभिनयसंबन्धान्भावयन्ति रसान्यतः । 

„ तसाद्धावा अमी प्रोक्ताः यायिसंचारिसाचिकाः १८१ 
यदुक्तम्-- 

'सुखदुःखादिमिभौवेमीवस्तद्धावभावनम् ॥' 
थ रसख मेदानाद-- 

शङ्गारहाखकरुणरो द्रवीरभयानका ¦ | 
बीभत्सोऽद्धुत इत्यशौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥ १८२ ॥ 

एते हीति । रयादयो दीयर्थः । एषु रसेषु भावानां विशेषरक्षणान्युक्त्वा सामा- 
न्यलक्षणमाह--कि चेति । वेषचेष्टदिभिनौयकसदशीकरणमभिनयः तत्संबन्धान् 
तद्रयज्नान् ! अभिनयति । काव्यमाचपरम् ! सात्विक! इति । अनुभावमाचो- 
परक्षणम् । बहुवचनाद्विभावपरि्रहः । सुखदुःखादिभिरिति । ख्खं दामः । 
दुःखं शोकः । आदिना रलयादिपरिग्रहः 1 खखादिभिः स्थायिभवेसतद्धावनं रस - 
म्रापणं यस्नात्स भाव इयर्थः ।! अघ्यविति नाय्याभिपरायेण । श्चान्तसय. ताद- 

1. रसा इति । शङ्गायदयः चान्तान्ता नवरसा इत्यथः । यच्छ तस्य 

्रमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात् । अष्टवेव स्सा नास्ये न जशान्तस्तः ८-५५ . इति 

व्यवस्थापयन्ति, तच्ापरे न क्षमन्ते । तथाहि- नटे शमाभवादिति हेतुरसंगतः । तत्र; 

रस व्यक्तेरस्वीकरात् । सामाजिकानां स्मवचेन तत्न रसोद्धोधे बाधकाभावात् 1 न 
च नटस्य द्माभावात्तदमिनयप्रकाश्चकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम् । तस्य भयक्रोधादरप्य- 

भवेन तदभिनयप्रकाञ्चकताया अप्यसंगल्यापत्तेः । यदि च नयस्य क्रोधादेरभावेन 

वास्तवतत्कायौणां वधबन्धादीनामुत्पच्यसं भवेऽपि कृत्रिमतत्कायाणां दिक्षाभ्यासादित 

उत्पत्तौ नास्ति बाधकमिति निरोक्षयते तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम् 1 अथ नास्ये गीतवाचादीनां 
विरोधिनां सच्वात््ामाजिकेष्वपि विषयवैसुख्यात्मनः चान्तस्य कथसुद्रेक इति चत्; 
नास्ये श्ञान्तरसमभ्युपगच्छद्धिः फक्बखात्तद्धीतवाचदेस्तस्षिन्विरोधिताया अकस्पनात् । 

विषयचिन्तासामान्यस त्र विसेधित्वसखीकारे तदीयालम्बनसयय संसारानिलयत्वसख तदु- 

दीपनस्य पुराणश्रवणसत्सङ्गपुण्यवनतीथीवलोकनादेरपि विषयत्वेन विसोधित्वापत्तेः । 

अत एव चरमाध्याये संगीतरल्ाकरे--“अष्टवेव रसा नास्येष्विति केचिदचूचुदन् । 
० ५०-५ 

क्र 
१, ष्टतेषां मावदयब्दाथमाहः इति ग, २, भ्यदुक्तम्-' इत्यादिः “भावनम् + इव्यन्तः पाठो मयुः 

स्त नास्ति. 
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विरफारथेतसो यस्त॒ स विसय उदाहतः । 
शमो निरीहाबसायां खात्मविश्रामजं सुखम् ।॥ १८० ॥ 

यथा मार्तीमाधवे रतिः । लटकमेरके हासः । रामायणे 

जनयति तत्खानिष्टतकंणम् ! भयमिलय्थः । केचित्तु--वे्कव्यं मनसो भयम्? इति 
पठित्वा रोद्रः करुद्धः तख क्रोधरूपया चक्त्या वै्कव्यमिह भाविदुः द्वेषः । तसय च 
परक्रोधजन्यत्वम्, तजन्यसुखविषयत्वात् । न तु तजन्यं दुःखमेव वैधव्यम्, तदनु- 
त्पत्तिदकलायामपि भीदयुपलम्भात् । एवं च मनःक्षोभरूपत्रासाल्यव्यभिचारिभा- 
वादख भेदः" इति व्याकुर्वन्ति ! तन्न 1 व्याघ्रादीनां कोधाभावेभ्पि तेभ्यो भयोस- 
त्तिसंभवात्। मनःक्षोभरूपत्रासाष्यन्यभिचारिभावस मयंकरदाच्रवाच्चनिष्टजननसाम. 
थ्येजन्यत्वेनेव भेदसंभवाच । खोकसीमातिवतिघु सोकव्यवहारातिकरान्तेषु ! विस्फारो 
विस्तारः । स च दष्टेतुभ्योऽसंभवित्वज्ञनेन इेलञुसंधाने मनोन्यापाररूपः निरी- 
हावस्थायां निस्णृददशायां खस्य जीवस्य आत्मनि परमात्मरूपे विश्रामोऽवस्थानम् । 
तजन्यमिय्थैः । श्ान्तरससख निवेदः स्थायी इति काल्यप्रकादाकरत् । तन्न । निवि 
दसय व्यभिचारिरूपस्वेन स्थायिलायोगात् । .अविरद्धाःः इति कारिकां विघ्रणोत्ति- 

1. शम इति } चमो निरीहावस्थायामिलयदेरयमाश्यः-खन्तो नाम नवमो 
रसोऽनुभवसिद्धतया दुरपरापः 1 नासुष्य खायी निर्वो भवितुमर्हति । विषयेष्वल- 

ग्रल्ययरूपत्वात्; आत्मावहेरनरूपत्वाद्वा । सखान्तेश्च निखिल विषयपरिहारजनिरात्ममात्र. 

विश्रामः सचिससीवमयत्वाचु भवात् \ तडुक्तम्-- यच्च कामङ्खं लोके यच्च दिव्यं मह- 

तस्या । ईथवा सखसते नादह॑तः षोडशीं कलम् ॥2 इति ! अत एव॒ “सवैव्रत्तिवि- 
रामोः निरत , 'रास्तम् । अमावस स्थायित्वायोगात् । त्रम्माच्छमोऽसख सखायी : 
निवदादयस्तु व्यभिचारिणः । स च श्म उक्तलक्षणः । एतेन “निर्वेदस्थायिभावोऽद्ि 
शान्तोऽपि नवमो रसः † इति वदन्तः काव्यग्रका्चकाराः मल्युक्ता इति ! तश्र पेश 
रम् । विषयेष्वलम्रल्ययरूपस्य आत्मावदेलनरूपस्य वा निवैदस्य रोकवस्समभेयलरात् । 

वस्तुतस्तु रत्यादिकसुपजीव्य हपौदरिव तचक्ञानोत्यन्ने निवैदमुपजीभ्य श्मिः म्रवृत्तिज 

जीयते । स एव स्थायी; नतु चमः। न च "कचिच्छमःः इति सुनिवचनवियोध इति 

वाच्यम् ¦ शछम्यत्ते यस्मादिति व्युत्पच्या तस्य निवदपरत्वात्  वृष्णायाः क्षयो यसा. 
दिति व्युत्पत्या वष्णाक्षयोऽपि निवद एव । अत॒ एव॒ “एकोनपञ्चाश्चद्धावाःः इति सुनि 

कचनं संगच्छत । अष्टौ स्थायिनः अष्टौ सात्विकाः चयाक्च्द्वयभिचारिण इति संकरु- 
नेन एकोनपञ्चारचखम् । अन्यत्रापि निवैदस्य चान्ते स्थायित्वमाख्रातम् । तदुक्तम्-- 
'रतिः सोकश्च निरेदक्रोधोत्सादहाश्च विसयः । इासो भयं जुयुप्सा च स्थाथिमावाः 
क्रमादमी \\> इति प्रकाशोन्मीलितमतयः ॥ 

नि 

इतिसिद्धाः " इलयन्तः पाठो ग-युस्तके नास्ति. 
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तद्धेदानाह-- 
किप्ररम्मोऽथ संभोग इत्येष दिविधो मतः ।॥ १८६ ॥ 

ह 

तत्र 

यत्र ठु रतिः अकृष्ट नाभीष्टषुपेति विप्ररम्भोऽसो । 
अभीष्टं नायक्तं नायिकां वा | 

से च पूर्वैरागमानग्रवासकरूणात्मकशवतुधौ खात् ॥१८७॥ 
राभासलादिति भादः ! रोकम्बो भ्रमरः । आदिना देरकारादिथदणम् । तद्धेदौ 
दङ्गारमेदौ । तत्र तयोर्मभ्ये विप्ररुम्भमाह-यन्न त्विति । तशब्दश्वार्थः \ त्र 
रसे मरकृष्टा प्रकरणादिना प्रधानत्वं आ्राप्ता रतिरसि । नाधिका नायको वा अभीष्ट 
नायक्तं नायिकां वा नोपैति नोपञुङ्क असौ विप्ररुम्भ इदयर्थः । तथा चोपमोगाभाव- 
संवटितप्रकरष्टरतिविषयो रसो विभ्ररम्भ इव्यर्थः । करुणादौ शओोकोदीपनतया रति- 
सत्त्वेन तचातिन्याप्तिवारणाय श्रछषेति । संमोगेऽतिव्याप्तिवारणाय उपमोगाभा- 

वेति ! विप्ररम्भसमानविषयके ज्ञानान्तरे संस्कारे वा अतिन्या्तिवारणाय रस इवि । 

अन्ये तु- यत्र दुःखसंवछितत्वा्रतिनं प्रकृष्टा अभीष्टमुपेति विषयीकरोति स 
विप्रलम्भः इति व्याकुर्वैन्ति । तत्न । करूणेऽतिनव्यापतेः । यदि च यत्र इयस्य 

्ुङ्गारे" इति व्यकारात्करणे नातिव्याघिरित्युच्यते तदा “अभीषटसुपेति' इयस्यान- 
धक्यम् । अभीष्टविषयरतेरेव दृह्वारत्वेन परिणामात् । अपरे ठु--नायिका- 

दिभिरभीष्टं नोधैति न संगच्छते ! तथा चाभीष्टविच्छेदसंवछिता रतियेत्र स वि- 

प्रलम्भः" इल्याहुः । तच्च । अणयमानादावभीष्टविच्छेदाभावेनाव्याप्ेः 1 केचित्॒-- 

“संयोगः खुखसंभिचो विप्ररम्भस्त दुःखयुक् । रतिस्तयोः भ्रकषैः सयादाधिक्याल्छु- 
खदुःखयोः ॥° इति ददौनादरू इुःखसंवलितरतिस्थायिभावको रसो विप्रलम्भः" 

इत्याहुः । तन्न । प्रणयमाने दुःखायोगादव्यपनिः । स च विप्रलम्भः चदु इतीदसु- 

परक्षणमभ् \ विरहोऽपि वेदितव्यः। स च गुवौर्दिपरतच्रत्वात् । संगमप्रतिरोधो यथा- 

1. चिरेति । शङ्गासे द्िविधः-- संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकारावच्छि- 

न्नते प्रथम्: । बियोगकारावच्छिच्रत्वे द्वितीयः । संयोगश्च न दंपल्योः सामानापिकर- 

ण्यम् । एकतरपशचयनेऽपीष्यादिसद्धवि विप्रलम्भसयैव वभणैनात् । एवं वियोगोऽपि न 

वेयपिकरण्यम् । दोषसखोक्तत्वात् । तसाद्वाविमौ संयोगवियोगास्य(वन्तःकरणचृत्तिवि- 

देपौ । यत्संयुक्ते विधुक्तश्वासीति धीः । तत्राचो यथा--श्वयिता सविधेऽप्यनीश्वरा 

सफलीकर्वमहो मनोरथान् । दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥" इति । 

द्वितीयो यथा--4्वाचो माङ्गलिकः अ्रयाणस्रमये जल्पलयनस्पं जने केलीमन्दिरमारुताय- 

नमुखे विन्यस्तवक्नाम्बुना ! निःश्वासग्लपिताधसोपरिपतद्वाष्पद्रैवक्षोरुहा वाखा लोरुवि- 

रोचना सिव रिव प्रणेमालोकते ।' इति विजेषो रसगङ्गाधरे ॥ 

9, तत्र" इति नास्ति ग, पुरतके. >. तत्रापि निप्रलस्भो यूनोरन्बोन्यरक्तयोविरहः” इति ग 

२. अभीष्टम्" इति नास्ति ग-पुस्तके, ४. स तुः ग. 



तृतीयः परिच्छेदः । १६३ 

ततर 
© [> $ 

भवणादशनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः । 
दश्षाविश्चे न क 

षो योऽप्राप्ठो पूवेरागः स उच्यते ॥ १८८ ॥ 
वणं ठु भवेत्तत्र दूतब॒न्दीसखीयुखात् । 

० चित्रे ४३ स 

इन्द्रनारे च चित्रे च साक्षात्खम्ने च दशेनम् ।॥ १८९ ॥ 
९ धिन्तास्म्रतिगुणक [ ९ क कै अभिलापचरिन्तास्यृतिगुणक्थनोद्धेगसंग्रकापाभ । 

2 © उन्मादोऽ्थ व्याधिजंडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः १९० 
अभिराष्ः स्पृहा चिन्ता प्राप्युपायादि चिन्तनम् । 
उन्मादश्चापरिच्छेदशेतनाचेतनेष्वपि ॥ १९१ ॥ 
अलक्ष्यवा््रलापः सखाचेतसो अमणाद्धशम् । 
व्याधिस्तु दौधेनिःश्ासपाण्डुताकरशताद यः ॥ १९२ ॥ 
जडता हीनचेष्त्वमङ्गानां मनसस्तथा । 

दोषं स्पष्टम् । 
कमेणोदाहरणानि-- 

प्रेमाद्रौः भणयस्प्रशः परिचयादुद्वाढरागोदया- 
सास्ता सुग्धदयो निसगेमधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयि । 

नकिं द्धः श्रियया-' इयादि । अन्यथा तसय निरुक्तप्रकारचतुषटयानन्तमौवाहक्ष्य- 
लाभावेन तत्र सामान्यरक्षणयसयातिन्याप्निप्रसङ्कात्। तच्र पूर्वरागादिषु । मिथ इति। 
अन्योन्यमिदयर्थः । दशाविरेषोऽवस्थामेदः । अप्राप्तौ परस्परासंगमे । बन्दिनः 

स्तुतिपाठकाः \ दशाविशेषानाह--भधिटलाष इति । दरा प्रकाराः अत्र पूवै- 
रागे । कामक्रता रतिजन्या दशाः कामदाः । स्णटा अभीष्टप्राप्तीच्छा । अपरि 

च्छेदो विरोषनिर्धारणामावः ! अलक्ष्यवाक् निर्विषयं वचः । रोषं स्मयादिकम् । 
मेमाद्धीं इति । प्रेम्णा बद्री निविडसंषट्ताः । प्रेमाभिव्यज्ञिका इति यावत् । प्रणयं 
द्रष्टुः जह स्परशन्ति जनयन्ति ! परिचयान्मुहुसहुदेशेनात् । उद्वाढ उको यो रागः 
सुरतेच्छा तस्योदयो याभ्यस्ताः । सुग्धद्शो माल्टा: । चेष्या नेत्रविक्षेपादिह्पाः 

1. स्परतीलयादि । द्वेषो यतान्यकरायेषु तदेकां च मानसम् । -ासैमैनोरथैश्चापि 

चेष्टास्ताः स्मृतिरुच्यते ॥*, *सौन्दयैहसितालयैनौस््यन्यस्तत्समरे युवा 1 इति वाणी सवे- 

यत्र तदुक्तं युणकीतेनम् ॥°, व्यसिघ्रम्यमरम्यं वान च हषौय जायते । प्रद्वेषः प्राणि- 

तव्येऽपि स॒ उद्वेगोऽभिधीयते ॥2, ‹धासप्रसेदनोत्कम्पवदुधोेखनेरपि । व्यापारे नायते 

य॒त्र स उन्मादो निरूप्यते ॥ 
(श 

१. श्र कीर्तितः ग. २. अथः नारित क-पुस्तके ३. अभिखपषः- इदयादिः “स्पष्टम् ४ 

इयन्तः पाठो ग. पुस्तके नाश्ति. 
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य[खन्तःकरणस्य बाद्यकरणन्यापारयेधी क्षणा- 

दारंसापरिकस्पिताखपि भवव्यानन्दसन्द्रौ ख्यः ॥ 
अत्र मार्तीसाक्षादरौनपररूढरागस्य माधवस्यायिरषः । 

(कथमीक्षे कुरङ्गाक्षीं साक्षाछक्ष्मीं मनोभुवः । 
इति चिन्ताक्कुरः कान्तो निद्रा नेति निन्ीथिनीम् ॥ 

अत्र कस्याशिच्ायिकाया इन्द्रनारुदरौनप्ररूढरागस्य नायकस्य 
चिन्ता । इदं मम | (मयि सक्रपटम्- इत्यादौ नायक स्मृतिः । 
“नेत्रे खज्ञनगञ्चने-' इत्यादो गुणकथनम् । श्वासान्सञ्ति- इ- 
त्यादौ उद्भेगः | 

“त्रिभागरोषासु निशाद च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत । 
क नीरकण्ड ब्रजसीत्यरुक्ष्यवागसत्यकण्यार्पितवाहूबन्धना ॥' 
अत्र प्ररपः | 

भातद्विरेफ-' इत्यादाबुन्माद 
पाण्डु क्षामं वदनं हृदय सरसं तवार्सं च वपुः । 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि इदन्तः ॥' 

अत्र व्याधिः | 
“भिसिणीञरसञअणीए निहि सव्वं सुणिच्रु अङ्कम् । 

दीहो णीसासहरो एसो सादेडइ जीञदत्ति परम् ॥' 
क ष ए 1 ति भाता ता नाति, १ णा म 

करेयाः । बाद्यकरणव्यापाररोधी बाद्येन्द्रिय संबन्धप्रतिबन्धकः । आशसापरिकत्पि- 
ताञ संकलव्पविषयीभूतासु । अन्तःकरणस्य ख्यो निबिडाभिनिवेशो भवतीदलयन्वयः । 
निरीथिनीम्" इयविच्छेदे द्वितीया । इन्द्रजारेति । इन्द्रजालस्य हक 
ीडा । (मयि सक्पट-~- इति स्म्रतिसंचारिभावोदाहरणम् । नेते खज्ञनगज्लने- 

दति प्ररूढयौोवनाया मध्यमनायिकाया उदाहरणम् । भरिमागशेषाञ वरतीयभागाव- 

रिष्टा । अलक्ष्यवाक अविषयवचः । असदयं मिथ्या शिवस कण्ठेऽ्पितं बाहुब- 
न्धनं यया 1 यद्रा असदयसय अरीकदषटस्य शिवस्य कण्ठेऽ्पितं बाहुबन्धन यया 
“ध्रातद्विरेफ-' इव्युन्मादसंचारिभावोदाहरणम् । क्षामं कृशम् । सरसं साञुरागम्। तव 
साख्लयाः । श्वैेचियेति । एतच्छरीराचिकित्येयर्थः । हृदन्तः हृदयमष्ये । भास 

णीति । "बिसिनीदल्छयनीये निहितं सवे सुनिश्वल्मङ्गम् । दीघां निशश्वासतभर एष 
१००५०७० ५००५० 

१, द मम इत्यादिः “जडता ! इदः मम ।› इव्यन्तः पाठो ग-पुस्लके नास्ति. >. एवः इति 

प॒स्तकान्करे, 
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अत्र जडता । इदं मम | 

रसविच्छदहेतुत्वान्मरणं नेव वर्ण्यते | १९३ ॥ 
जातुप्रायं त॒ तद्ाच्यं चेतसाकाङ्कितं तथा । 
चण्येतेऽपि यदि प्रस्युजीवनं खाददूरतः ॥ १९४ ॥ 

तत्राचं यथा-- 

श्टोफालिकां विदकितामवलोक्य तन्वी 
प्राणान्कथचिदपि धारयितुं प्रभूता । 

आकण्यं संप्रति रुतं चरणायुधानां 
किवा मविष्यति न् वेद्धि तपखिनीसा | 

द्वितीयं यथा- 

'रोरम्बाः परिपूरयन्तु हरितो स्लंकारकोरहरे- 
मन्द॑मन्दसुपेतु चन्दनवनीजातो नमखानपि । 

मान्तः कंखयन्तु चूतरिखरे केटीपिकाः पञ्चमं 
प्राणाः सत्वरमरमसारकयिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥' 

ममेतो । 
तृतीयं यथा--कादभ्बया महाश्वेतापुण्डरीकवृत्तन्ते । पष च 

प्रकारः कृरुणविप्ररुम्भविषय इति वक्ष्यामः । 

साधयति जीवतीति परम् ॥ इति [संस्कृतम् ।] रस्य रतेर्विच्छेदहेतुत्वाद् 
विनाशहेवुल्वात् । रद्याश्रयसय मरणाद्रतेनीश इति मरणरूपानुभावेन रतेभि- 
लनाभावाद्रसत्वं नोपपद्यत इति भावः । तन्मरणं मरणात्परं जीवनं भ्रत्युनीवनम् ¦ 
प्रभूता समथां । संप्रति रात्रिशेषयाम्ध । चरणायुधानां ककुटानाम् । किं 
कीटगवस्था ¦ तपखिनी ब्रह्मचारिणी । मैधुनरहितलात् । अथवा तुच्छा अ्धैराच्रे 

रोफालिका विकसति, तदानीमेव लामम्राप्य कथंचिलप्राणान्धारयति, रा्िरोषया- 
माधे कुक्कु नदन्ति, इदानीमपि त्वासग्राप्य सा गृतप्रायेति भावः । द्वितीयं चेतसः 
क्रह्वितं मरणम् । नभखान् वायुः । पञ्चमं खरविशेषम् । अदमसारकठिनाः सोह. 

1. चन्दनेति । दाक्षिणात्यो वायुरि्य्थः ॥ 
[0 त त 1) 

१. श्रतिः ग. २, "फृठयन्तुः ग, ३. "एष च~ इत्यादिः दय गमं मवति !' इव्यन्तः पाठो 
ग्-पुस्तके न दद्यते, 



१६६ साहित्यदर्पणे 

केचिज्त-- 
'नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गसततोऽथ संकल्पः । 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिखपानाशः ॥ 
उन्मादो मूच्छ रृतिरियेताः सरदशा दशैव स्युः ॥' इत्याहुः । 

तत्र च 
आदो वाच्यः सिया रागः पुंसः पश्वात्तदिङ्गितेः । 

इङ्कितान्युक्तानि यथा रत्रवल्यां सागरिकावत्सराजयोः । आदी 
पुरुषानुरागे संमवल्यप्येवमधिकं हृद्यगमं भवति । 

नीटी इसुम्भं मह्िष्ठा पूवेराभोऽपि च तरिधा ॥ १९५॥ 
तत्र 

न चातिशोभते यन्नेति प्रेम मनोगतम् । 
तन्नीटीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतथोः ।॥ १९६ ॥ 
कुसुम्भरागं तत्माहयेदपैति च शोभते । 
मञ्ञिष्ठारागमाहुस्तं यननापेदयतिशोभते ॥ १९७ ॥ 

अथ मानः-- 
मानः कोपः स तु देधा प्रणयेष्यांसगुद्धवः । 

[ श ---- ~ ~~ 9 

कठिनाः । तृतीयं ग्रत्युनीवनं संनिष्ृष्टमरणम् 1 एष तृतीयः । नयन प्री तिर्दैनेच्छा \ 
चित्तासङ्गः मनसः संगतिः । नायकम्राप्तीच्छसंकलत्पः प्राघ्युपायादिचिन्ता । तत्र च 
पू्वैरागे च । तदिज्गितेः खीचे्टाविरेषैः।दङ्गितान्युक्तानीति। जभिकाषादिरूपाणी- 
द्यर्थः । एवं प्रथमं लिया रागवणैनम् । मनोगतं मनोहरम् । “एवमधिकहृदर्यगमता 
भवतिः इति पाठः । एर्व प्रथमं लिया रागवणैने । कुखुम्भरागमनज्ञिष्टारागयोरेक्षय 
ददोथितन्यमवद्यं यदि श्राव्यम् 1 मानमाह-अथेति । स तु मानस्तु । द्योः छीपु- 
॥ | 

1. केचिदिति । वात्सयायनादयः । 

2. नयनेति ॥ नाधिकामवलोकयतः संयोगेच्छालक्षणात्कामादनन्तरं दृशो लिग्े 
जायेत्ते । ततो विपयाप्रा्ठौ चित्तासङ्घस्तत्र चित्तस्य आसक्तिः । तसिन्सक्ते संकस्पः 
कृं प्राप्स्यामि पराप्य चैवमनुष्ठातव्यमिति। ततः संकल्पयतो निद्राछेदः 1 निद्रामल्भ- 
मानस तुता दरीरकाद्यैम् । तत्तो विषयेभ्यो निवृत्तिः । सर्वथा तद्भतचिन्तत्वादन्य- 

विषयाञ्वल्ज्ज्वर्नञ्वालाप्रख्यान्नोपयाति । तेभ्यश्च व्यावर्त॑मानस्य चपानाद्ो लक्ञ्ना- 

मणाश्चनम् । युरूभ्योऽपि निरत्नत्वान्न बिमेति । विभ्रणष्टल्ञ्नस निर्भयस्य चोन्मादः । 

ततो मूच्छौ मवत्यस्वास्थ्यसं ञ्चिका । ततो सृतिः प्राणल्यागः ॥ 
[1 

१. क्रुमुम्भ-` इदादिः “श्राव्यम् इलयन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति, 
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दयोः प्रणयमानः खा्परमोदे सुमहत्यपि ।॥ १९८ ॥ 
म्रेस्णः कुटिरुमाभित्वात्कोपो यः कारणं विना | 

द्वयोरिति नायकख नायिकायाश्च उमयोश्च प्रणयमानो वर्णनीय 
| य दह्रणम् । तत्र नायकस्य वथा- 

अङिजपसुत्तमणिमीठिजच्छ देय सुहअ मञ्ज ओभसम् । 
गण्डपरिउम्बणयुख्डजङ्ग ण उष्णो चिराइस्सम् ॥' 
नायिकाया यथा कुमारसंभवे सेध्यावणनावसरे ! 
उमयोयंथा-- 

पणञकुवि जाणें दोण्णं वि अङिजसुततर्ण माणडण्णाणम् | 
णिचरणिरुद्धणीसासदिण्णअण्णार्णे को मद्धो ॥ 

। अनुनयपयेन्तासहत्वे तख न विप्ररम्भमेदता, किंतु संभोगसंचा- 
यस्यभावत्वम् । 

यथा-- 

“भूभङ्ग रचितेऽपिं इष्िरधिकं सोककण्ठयुद्रीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्ितमिदं दग्धान्न जायते । 

सयोः । प्रमोदे प्रेम्णि । ननु प्रमोदे सति कोप एव न भवति, कथं तचरं सानलक्षण- 
संगतिरियत आह-परस्ण इति । कुटिल्गापित्वात् कुटिलनायकादिष्रत्तिलान् ¦ 
कारणमपरधादि ! कुरिख्लय विनापि कारणं तत्संभावनया कोपो मवतीति भावः! 
यद्रा कुटिख्गूमिताद् दुरवगमखभावलवात् । अलिअ इति । .अलीकप्रसुप्तकनिमी- 
छिताक्च देहि खभग सह्यमवकाशम् । गण्डपरिचुम्बनपुरुकिताङ्ग न पुनशधिरयि- 
घ्यामि ॥: इति संस्कृतम् । मम विलम्ब तव कोधो जात इति लक्ष्यते । पुनरेवं 
विरम्बे न करिष्यामीति भावः । अत्राटीकखप्रे नायक कौटिस्यम् ! पणञङ्क- 
वि इति } भ्रणयकुपित्योद्रंयोरप्यलीकघुप्तयोमौनविज्ञयोः । निश्वटनिरुढनिःश्वा- 
सदत्तकर्णयोः को महः \ इति संस्कृतम् । मो मानभङ्गसमर्थः । प्रियवचनादि- 
रूपमानभङ्गानुक्कूखव्यापारोऽनुनयः । तत्पयैन्तासहत्वे । तं विनैव भङ्कुरत्वे चेदर्थः । 
असय प्रणयमानल्य ईष्यो । अन्रासूया तसया एव व्यभिचारित्वेन गणितत्वात् । 
प्रमङ्ग इतिं । मानोपदेष्टी सखीं प्रति नायिकाया उक्तिरियम् । दग्धाननं तुच्छ- 
भ 

१. श्रणये' क. २. “उद्- इद्यादिः -मावस्वस् ! इलन्तः पाठः क-ख-ग~पुस्तकेषु नमिति 

२. "भङ्गे इति शोकः क-ग, युस्तकयोर्नारित 
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संभोगविहेनायुमिते यथा-- 
"नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 

सगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम् | 
मतिदिशमपरस्रीसङ्शंसी विसं 

च्रवपरिमरगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥ 
दैवमन्यत्र | 

साम भेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम् । 
तद्धङ्गाय पतिः इयात्षड़पायानिति क्रमात् ॥ 
तत्र प्रियवचः साम, भेद स्तत्संख्युपाजनम् । 
दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ २०२॥ 
सामादां तु परिक्षीणे खादुपेक्षावधीरणम् । 
रमसत्रासहषादेः कोपभर॑णो रसान्तरम् ॥ २०३ ॥ 

यथा--'नो चाटुश्रवणे कृतम्-' इत्यादि । अत्र सामादयः पश्च 
सूचिताः । रसान्तरर्मह्यस् । 

अथ प्रवाकः 

प्रवासो भिन्नदेरितवं कायाच्छापाच संभ्रमात् । 
नोयकापराधजन्यक्रोधप्रमवपरभः । नवनखेति । नायकं प्रति मानिन्या उक्तिरि- 
य॒म् । स्थगयसि आच्छादयसि । परिमलो विमदेर्मकुङ्कमादिस्तसय गन्धः । केन 
उपायेन ! वरीतुं गोपयितुम् । प्रसद्धान्मानभङ्ञोपायानाहद-सामेति । तद्धङ्गाय 
मानभङ्गाय ! तसया मानिन्याः सख्या उपाजेनं प्रसादनम् । अवधीरणमवज्ञया 

नयामः । रभसः संश्रसः । यतो रमसादेः कोपश्ंशस्तद्रसान्तरमिदयर्थः । रसान्तरो- 
दाहरणं यथा--^कथं ममोरसि कृ तपक्षनिखनः शिटीमुखोऽपतदिति जत्पति भिये । 
विद्र किं +^किसिति सजत्पया तया ससाध्वसं कुपितममोचि कान्तया ॥ अन 
कान्तवक्षसि शरपतनशङ्कया मानभङ्गः । भ्रवासमाद- प्रवास इति । भिम्नदेशित्वं 
भिन्नदेशद्रत्तित्वम् । अत्रापि यत्रेयनुषन्यते । यत्र च्रीपुंसयोर्भिन्नदेशित्वं तत्तदयु- 
मावजनकत्वेन खादते प्रवास इत्यर्थः । अख कारणान्याह--कायीदिति । 

1. उपायानिति । अत्र॒ विशेषः शङ्गारतिर्के--भ्यथोत्तरं वलीयांस इद्युएाया 
म्रसादने । आद्याख्लयो घनं कायां विदग्धः पश्चिमाः कचित् ॥* इति ! 

१, चचिहंन इति कपुस्तके नासि. २. “एवसन्यद्पिः क, ज्ञेयम् इत्यधिकं ग-पुस्तके, 

2. 'सख्युपायनम्" क.; सख्युपासनम्' ग. ४. ततूह्यस्ः ग. ५. भमिच्रदेश्चत्वम्' क-ग. ६. "कि- 

मिदमिति च्ुबाणयाः इति ग्ह्कारतिलकस्थः पाठः. 

सा० द० १५ 
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ततराङ्गचेटमालिन्यमेक्वेणीधरं शिरः ॥ २०४ ॥ 
निःशासोच्छासरुदितभूमिपातादि जायते । 

किं च| 1 
अङ्गेष्वसोष्टवं तापः पाण्डता कृरतारुचिः ॥ २०५ ॥ 

© अध्रतिः स्याद नारम्बसन्मयोन्मादमूच्छनाः । 
खतिशेति क्रमाज्ज्ञेया दश्च सरद शा इद ॥ २०६ ॥ 
त चर, ¢ [र 

भसष्ठ मलापत्तिस्तापस्तु विरहल्वरः । 
अरूचिवेस्तुवेराग्यं सवेत्राराभिताध्तिः ॥ २०७ ॥ 
अनालम्बनता चापि शून्यता मनसः स्मृता | 

_ , तन्मयं तत्रकाशो हि बाह्याभ्यन्तरतस्तथा । 
दाष स्पष्टम् । 

एकदेरातो यथा मम तातपादानाम्-- 
“चिन्ताभिः सिमितं मनः, करतठे ठीना कपोरुखली, 

्र्यूषक्षणदेरपाण्ड वदनं, श्वासेकलिन्नोऽधरः । 
नम्भःीकरपञ्चिनीकिसलये्भैपिति तापः शमं, 

कोऽस्याः प्राथितदुरुमोऽसि सहते दीनां दज्ामीदरीम् ॥ 
[> त 

भावी भवन्भूत इति तरिधा खात्ततवर कायजः ॥ २०८ ॥ 
न. कार्यस बुद्धिपू्ैकलवात्रेविष्यम् । 

अस्याुभावानाह--ततरति । प्रवास इयर्थः । अङ्गमाछिन्यादिकं नायिकायाः । 
मतान्तरमाह-- कि चेति । दशेखत्र एकादशेति विङेयम् । एवै च क्ञेयाः इयत 
“एकाः इति पाठः कल्पनीयः । इह प्रवासे । मखापत्तिर्मरुसंबन्धः ! शून्यता विषयाः 
्राहित्वम् । तत्मकाराः तस्य नायकस्याटीकदशेनम् । बाद्याभ्यन्तरत इति ! 
बहिरिन्दियमराह्ये मनोग्राह्ये चेदयर्थः । चिन्ताभिरिति । विरदिणीसल्याः कंचि- 
सत्युक्तिरियम् । स्िमितं जडीकृतम् । विषयान्तरसंचयाक्षममिति यावत् । एतेना- 
रुम्बनता सूचिता । श्वासैकखिन्नः । न तु कान्तदशनक्षतेन । प्राथितः सन् दुरुभः \. 
यो. दीनां दैन्यव्यज्ञिकां ददा सहत इयर्थः । बुद्धिपू्वैकलत्खेच्छया विधीयमान- 

1. भर्यूषेति । प्रत्यूषे म्रमाते यः क्षणदेशश्चन्द्रमास्तदवत्पाण्डु । निष्प्रभमिल्यथः ॥ 
2. अम्भ इति । जम्भःरीकरेश्वन्दनोदककणिकामिः,) पदचिनीकिसल्यैः पाथोजिनी- 

नवदङैश्च । यद्वा अम्भसां रीकरा येषु तादृशैः पश्चिनीकिसल्यैः । सचखोटितत्वादिलयथेः ॥ 

1 

4. ग~पुस्तके तु "असौष्टवम्~ इत्यादिः “-दैदखौम् ॥* इयन्तः पाठो नास्ति, २, नकार्यस्य~ 
इति फक्किका नास्ति ग-पुस्तके, 
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तत्र भावी यथा मम- 

“प्रम सुन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोकं वृथा मा कृथाः, 
सोक गमने कुतो मम, ततो बाप्पं कथं मुञ्चसि । 

रध्रं न व्रजसीति, मां गमयितुं कसादि्यं ते त्वरा 
भूयानसख सह स्वया जिगमिषोर्जीवल मे संभ्रमः ॥ 

मवन्यथा-- 
खानं व्यैः कतं, परियसखेैरसैरजसं गतं, 

धृत्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । 
यातुं निथितचेतसि प्रियतमे सरवे समं प्रसिता 

गन्तव्ये सति जीवित मियसुह्घत्साथः किमु त्यज्यते ॥' 

चात् । एवं च भिन्नदेशगमनस्य संभावनायां भावित्वम् । निश्चये वर्तमानम् । 
निष्पत्तौ भूतत्वम् ! अन्ययोस्तु सेभावनानिश्वयासंमवदेकविधत्वमेव । याम इति । 
ववमानसामीप्ये छट । गमनसंमावनामात्रेण तच यत् भान्थः इति संबोधनं तत्ख- 

न्कान्तखय त्रेमाभावसूचनाय । तद्वगलय श्लटिषयेव (दयिते इल्यनेन संबोधनम् । 
ततः शोकाभावादिति हेतोर्बाप्पं सुच्वामीदर्थः \ जीवस्य प्राणानाम् । संभ्रमस्त्वरा । 

अचर कान्तासंमतिसपेक्षतया गमनस्य संमावनामात्रम् । प्रस्थानमिति । कान्त- 
ग्रासं निशि खजीवितं प्रति नायिकाया उक्तिरियम् । भो जीवित, भ्रियतमप्रवासे 
सति त्वया अवय गन्तव्यम् ! तथा च प्रियतमे यातुं निशितचेतसि सति त्वया च बल- 

यादिभरियसुहृत्सार्थः किं कथं यज्यते । तेनेव साकं गम्यतामिलयर्थः । त्रियसुहद्धिः 

सह गमने कष्तिद्ायो न भविष्यतीति । जीवितसच्व एव वर्यादिधारण क्रियत 

इति वलख्यादीनां जीवितश्रियसुह्त्वम् 1 प्रस्थानमाह-मरस्थानमिति । यत्रे 
र्थः ! बहुदिनव्यापकतद्रातैया कादयैन वलयश्ंशः । अचेरश्चभिरजख निरवच्छिनन 
मतं गन्तुमारन्धम् । एषु पुनः प्रियसखलोपपादनमलन्तभ्रियत्वसूचनाय । तचेट- 

शदुःखे अश्रुए-तेनैव जीवितुबन्धो भव तीति खरक्षाकारित्वात् । अन्ये तु--अश्रुजी- 
बितयोरेकहूदयगामित्वादखन्तव्रियत्वम्" इत्याहुः । तेषामयमाशयः--नाडीविशे- 

वेण हत्कोषादश्चनिगमो भवतीति, न चैवं ॒धृतेरपि प्रियसखत्वापत्तिरिति वाच्यम् › 

धृतेरात्मधभैत्वेन मनोधर्मत्वेन वा हृदयद्ृत्तित्वायो गात् । नासितं गतं पुरो गन्तुमिखनेन 

चित्तख पुरःसरत्वमेबोपपादितम् ! नतु विभिन्रकारीनं गसनम् । तेन समं प्रस्थिता 

इति नानुपपन्नम् ! यद्रा प्रियजीवन एव वख्या धारयन्त इति वर्यानां तेः ग्रीति- 

जनकलाचित्तसय तस्वणत्वासियसख सुद्त्वम् ! अस्राणां तु मानमङ्गव्यज्ञकतया 

अलन्तसखित्वमिदखन्न प्रथक् भ्रियसखित्वोपादानम् । भ्रियतमगमने गन्तुमारन्वा 

१. ग-पुर्तके तु भ्याम इति शछोको नास्ति, तत्स्थाने थानं वल्येः-' इति शोको वतते 

२, न्यामीति प्रेयसोक्तायाः [कान्तायाः] कण्ठसंस्थयोः । वचोजी वितयोरासीत्युरोनिभ्सरणे रणः ४" इति ग. 
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भूतो यथा--शचिंन्ताभिः स्तिमितम् इत्यादि ! शापायथा-- 

तां जानीयाः- इत्यादि । सथमो दिव्यमानुषनिषातोसातादिजः | 

यथा--विक्रमोर्वदयामुर्वद्चीपुरूरवसोः । 

त्र पूर्वरागोक्तानाममिकषादीनामत्रोक्तानां चाङ्गासौष्ठवादीनामपि 
दसानासुभयेषामप्युभयत्र संभवेऽपि चिरंतनप्रसिष्या उमयसंमवे 

विविच्य प्रतिपादनम् । 

अथ करुणविर्धरुम्भः-- 

यूनोरेकतरसिन्गतवति लोकान्तरं पुनररुभ्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा मवेत्करुणविग्ररम्भाख्यः ।२०९॥ 

यथा कादम्बयौ पुण्डरीकमहाश्येतावृत्तान्ते । 

युनररुभ्ये शरीरान्तरेण वा रुभ्ये तु करुणाख्य एव रसः । 

वट्यादयः खद्योचितं कर्मं कुवन्ति । त्वमपि प्रियस्य उहृद्धवसीति तवापि गमने 

न्याप्यमिदयाह--गन्तव्ये सतीति । अत्रेयञुक्तिरनुभावः । अश्रुपातहृत्तापव्यज्गयो 
विवादे व्यभिचारिभावः । प्रियमत आङम्बनम् । नायिकाया रतिकज्ञे सामाजिके 

रसोत्पत्तिः । ताँ जानीया इति } ओषितभवकाया नायिकाया उदाहदरणमिद्म् । 

दिव्यो बिदयुदुव्कादिः । मानुषो मखय॑लोकभवो भूकम्पादिः । निघात इति नाभसो- 

प्रक्षणम् । उत्पातोऽनिष्टसूचको देवकृतः अ्कृतिविपयांसः । आदिना उन्मादादि- 

परिग्रहः । उर्वशगीपुरूरवसोरिति । उर्वशी हि पुरा मित्रावरुणशापान्मचुभ्यरोकं 
भाप्य पुरूरवसो गहे “यदि भवन्तं खुरतसमयातिरिक्तसमये नप परयामि तदा लामहं 
द्यक्ष्यामि, मम मेषद्वयं भवता रक्षणीयम् इति नियमं ईला स्थिता । तदनन्तरं 

देवैरन्धतमसे मेषद्वयमपहृतम् । तच्छत्वा पुरूरवाः ससंभ्रमेण वच्रमपरिघायेव खङ्गपाणि- 
मैषापदर्वुः पशाद्धावितः ! एतस्मिन्नन्तरे बिचुद्धिस्तं नञ्ममवलोक्योरवसी खगं गतेति 
अन्थसय वद्वुलार्थः । अत्र देवकरृतमेषापहरणरूपदिव्योत्पातेन पुरूरवसः संध्रमः, 

तेनोर्वदया भिन्रदेश्रत्तित्वम् । उभयचर पू्वैरागे भ्रवासे च । करुणविप्रङम्ममाह-- 

यूनोरिति । विमनायते शोकव्यारचित्ततया विख रुते । पुनररभ्य इति । 
रते्नशाद् उत्करलोकसंभवाच्च करुणाख्यो रसः, न पुनर्विंभलम्भ इति भावः । 

१. ग-पुस्तके तं "किं गतेन यदि सा न ओीवति प्राणिति प्रियतमा तथापि करू । इत्युदीक््य 

नवमेषमाखिकां न प्रयाति पथिकः खमन्दिरर् ॥› इस्युदाहरणम्. २. संभ्रमः इत्यादिः “वसोः # 

इद्यन्तः पाये नास्ति ग-पुस्तके. ३. अत्र इद्यादि फकिका ग-पुस्तके ~-सरद शा इह ॥ २०६ ॥ 

इति शछोकादमे ददयते. ४. 'विप्रङम्भ> इति क-ग-युस्तकयोनौस्ति, 
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किंचात्राका्चसरखतीभाषानन्तरमेव शृङ्गारः, संगमप्रल्यौशया 
रतेशुद्धवात् । प्रथम तु “कर्ण एवः इत्यमियुक्ता मन्यन्ते । यच्चात्र 
“संगमप्रत्यारानन्तरमपि भवतो विप्रखुम्भशरङ्गारस् म्रवासाख्यो भेद 
एवः इति केचिदाहुः, तेदन्ये “मरणदूपविदोषसंमवातद्धिचमेव' रति 
मन्यन्ते | 

अथ संमोगः- 

द्रोनस्पदोनादीनि निषेवेते विरासिनो । 
यत्राचुरक्ताबन्योन्यं सं मोगोऽयषरुदाहतः ।! २१० ॥ 

आदिकब्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादयः ! यथा--्ूल्यं वासगरू- 

हम्-¬ इत्यादि । 
संख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादिबहूुमेदात् । 
अयमेक एव धीरं; कथितः संभोगशचङ्गारः ॥ २११ ॥ 
तत्र खादतु चन्द्रादियो तथोद यास्तमयः । 
जरकेठिवन विहारम्रभातमधुपानयामिनीम्रभृतिः ॥२१२॥ 
असुरेपनभूषाचा वाच्यं शुचि मेध्यमन्यच । 

तथा च भरतः--प्यल्किचि्छोके इचि मेध्यमुज्वरं दशेनीयं 
वा तत्सव श्रङ्गारेणोपमीयते ( उपयुज्यते च )* इति । 

अन्न विरोषमाह-कि चति । निषेवेते रुतः । एकतरस्यानुरागाभावे शङ्भाराभास 
इति तद्रारणःय--अन्योन्यमिति । शून्यमिति । व्याल्यातमेतस््राक् । एक 
एकम्रकारः । संभोगोद्दीपन विभावानाह- तेति । संभोग इयर्थः । स्याद् उपयुक्त 
भवात । वाच्ये संभोगोदीपकतया वणेनीयम् । छ्यचिमेध्यमलन्तं निर्मलम् । अन्यद्ध- 
[1 

1. अन्नेति । अत्र कादम्बयौ चन्द्रापीडं ग्रति खप्रेयसः पुण्डरीकसेतिबृत्तं वणयन्त्या 

महाश्रेतायः वाव्येष्विल्थैः । खीपुंसयोवियोगे जीवित्वज्ञानदश्ायां वेव्यपोषिताया रते- 

रेव॒अ्राधान्याद्िप्रलम्मः ! वेह्व्यं तु संचारिमात्रम् । खृतत्वज्ञानदश्ायां ठु रतिपोषि- 

तस्य वैव्ययेवं प्राधान्यमिति करुण एव । यदा तु सलयपि तत्वज्ञान देवताप्रस्रादादिना 

पुनरुष्नीवनक्नानं कर्थचित्खात्तदालम्बनस्याल्यन्तिकनिरासाभावाचिरम्रवास इव विप्र 

लम्भण्व। न स करुण इति नव्याः ॥ 

2. बिखासिनाविति । बविकासिनी च विलासी च विरासिनाविव्येकशेषः ॥ 
0 

१, “आद्याया, म-व. २. "तदन्य" क. ३. “अपि मन्यन्ते" क-घ. ४. “स संभोगो स॒दा- 

न्वित" ग, ५. "आदि~ इत्यादि फक्किका नास्ति ग-पुस्तके. ६. "चित्या विमावातुभावसंचा- 

रिणामनन्ततवात् ।* इति ग. 
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कं च| 

कथितशतुविधोऽसावानन्तयात्त पूवेरागादेः । २१३ ॥ 
यद्क्तम्-- 

न विना विप्रकुम्भेन संभोगः पुष्टिमश्ुते । 
कषायिते हि वस्रादो मूयान्यागो विवधते ॥ इति । 

तत्र पू्वैरागानन्तरं संभोगो यथा कुमारसंमवे पार्वतीपरमेश्वरयोः । 
भ्रवासानन्तरं संमोगो यथा मम तातपादानाम्- 

क्षेमं ते ननु पक्ष्मखक्षि-किंसयं खेमं महङ्गं दि, 
एताटक्सता कुतः-तुह पुणो पुटं सरीरं जदो । 

केनाहं प्रथुकः पिये-पणदृणीदेहस्स संमीलणात् , 
सत्तः सुरु न कापि मे-जई् इदं खेमं कुदो पुच्छसि ॥ 

एवमन्यत्राप्यृद्यम् । 
[कि त त 1 

म्यादि । संख्यातुं शक्या ये संमोगभेदास्ानाह--किः चेति । एतदभेदवादिमता- 
पेक्षया पक्षान्तरसूचनम् । आदिना मानप्रवासकरणविप्ररम्भानां अ्रहणम् । अश्चते 
आप्नोति । एतेन पूर्वरागादिकं विनापि संभोगः संभवतीति सूचितम् । तथा च 
अङृ्टप्रक्ष्टभेदेन संभोगो द्विविधः । वि प्रलम्भानन्तरः संभोगः प्रकृष्टः । स च वि- 
म्ररम्भस्तु भेदेन चतुर्विधः । तद्धिपरीतोऽपक्ृष्ट इति फलितम् । श्चेमं ते इति। 
संस्कृतेन नायकस्य प्रश्नः, कृतेन नायिकाया उत्तरम् । किस कृशकम् । क्षमं 
ममाङ्ग॒टढम् । अतिशयितं छर यन्ममाङ्गं तदेव क्षेममिदय्थैः । तव पुनः 
पुष्ट शरीरं यततः । प्रणयिनीदेहस्य संमीरनात् । यदीदं क्षेमं ऊतः प्रच्छसि । 
अपरो यथा मम--'पादप्रणतमालोक्य कान्तमेकान्तकातरम् ! मुञ्चन्ती बाष्पसंतानं 
खुयुखी तेन चुम्बिता ॥", "कान्ते घोरङृतान्तवक्रकुहरात्त्व पुण्यपुज्ञेन मे सुक्ता कन्त 
तद्र्जनश्रमभरं म्रयङ्गमालिज्ञय माम् । इ्याकण्यं निमीलिताधनयनं स्मरं शनेरानतं 

ननि 

9. ग-पुस्तके तु कथितः- इत्यादेः "ऊद्यम् । इलयन्तस्य अन्थस्य स्थनि यद्यप्येक एवायसुक्त 
रतथापि तव ॒विप्रलम्भानन्तर्याचतुरविधः । पूर्जरागाठुत्तरसंमोगो यथा-पाणिपीडनविधेरनन्तरं कय- 
जदुदितु्रं भरति । मावसराध्व्रसपरिप्रहादभूत्कामदोहदमनोहरं वपुः ॥ मानानन्तरसंमोगो यथा--श्व॑द्- 
रेऽधरपट्छवे सचकित दस्ता्यमाघुन्बती मा मा सुश्च शठेति कोपवचेनेरानतितश्रूढता । सीस्क्राराचित- 
रोचना सरभसं येश्चम्बिता मानिनी माप्तं तेरमृतं श्रमाय मथितो मूहैः सुरैः सागरः ॥* प्रवासानन्तर- 
संभोगो यथा--शुरुजन ˆ" """ """ """ """स्वरितमहा "ˆ" ̂" " पदबन्धो ¡ इति वदति मनोभवामभिभूता 
चिरसमयागतवदह्धमा सृगाक्षी ॥' करुणानन्तरसंभोगो यथा उत्तरकादम्बयाम् । उक्तं च बा्प्यायनेन- 
“नवो नव इवोदेति भोगोऽनन्तरो टि सः । स चेतभ्रीतये चन्द्रः परिञ॒क्तो घनैरिव #› इति पाठान्तर. 
सुपरभ्यते. 



तृतीयः परिच्छेदः | १७५९ 

अथ हासः 
विकृताकारवाग्वेषचष्ठादः कुहकाद्वेत् 
हास्यो हाससायिभावः श्रतः प्रमथदवतः ।! २१४ |, 
विकृताकारवाक्टं यमारोक्य दसेजनः । 
तदत्रारुम्बनं प्राहुस्तचेषटोदीपनं मतम् ॥ २१५ ॥ 
अनुभावोऽक्षिसंकोचवदनसेरतादयः | 
निद्रारखावदित्था्या अत्र स्युव्येभिचारिणः ॥ २१६ ॥ 

व्येष्ठानां सितदसिते मध्यानां विहकितावहसिते च । 
नीचानामपहासेतं तथातिहसितं तदेष षटमेदः । २१७ \ 
इष्द्वकासनयन सत खात्स्पान्द् ताघरम् । 

किंचि्टक्ष्यद्विजं तत्र हसितं कथितं बुधः ॥ २१८ ॥ 

सो्टासं वदनाम्बज सगद्शः स्मेरं चुचुम्ब प्रियः ॥° दासयरसमाद-विङृतति । 
विकृता आकारादयो यस तस्माल्छुदकात् न्त॑कात् ! एतदुपलक्षणम् । विकृताकारा- 
दिविषयकश्रव्यकाव्यादपि । कुतुकात् इति पाठे विक्ृताकारादिजन्यत्कौतुकादि- 
यर्थः । अचर दास्यरसे । तचे विकृताकारादिपुरुषचेश्य । दासखरसस्थायिमभावस् 
दासस्य भेदानाह--ज्येष्ठानामिति । उत्तमानामिदर्थः । तदिति । दाखभे- 
दादियथः । एष दहाखरसः । समितादीनां लक्षणमाह--दषदिति । तत्र दासेषु 

1. हास्य इति । इासस्यायिमावको वि्ृतक्ृदालम्बनको वेकरृतायुदीपितो गद्फु्य- 
चनुभावितः अ्रमादिसंचारितो हास्य इति निगगठिता्थेः । अत्राहुः--“मात्मखः परसं- 

स्थश्चेयस्य भेदद्वयं मतम् । आ्मस्यो द्रष्ुरत्पन्नो विभावेक्षणमाचततः ।॥ दसन्तमप्र् दृष्ट्रा 

विभावश्चोपजायते । योऽसौ हास्यरसस्तञ्जेः परस्थः प्रिकीतितः ॥ उत्तमानां मध्य 
मानां नीचानामप्यसतौ भवेत् । च्यवस्थः कथितस्तस्य षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥ सितं च 
हसितं प्रोक्तुत्तमे पुरुषे वुधैः । भयद्विहसितं चोपहसितं मध्यमे नरे ॥ नीचेऽप्टसितं 

चातिहसिते परिकीतितम् । अषत्छुछ्कपोलास्यां कटक्ैरप्यनुखवणै; ॥ अदृर्यदशनो 

हासो मधुरः सितमुच्यते । वक्रनेत्रकपोरेशचदुत्फुषटेरुपलक्षितः ॥ कैचिक्षित्दन्तश्च 

तदा दसितमिष्यते । सशब्दं मधुरं कालगतं वदनरागवत् ॥ आकुच्चिताक्षि मन्द्रं च विड्- 

विहसितं बुधाः । निङुञ्चितां सीरश्च जिह्यदृष्टिविरोकनः ॥ उत्फुह्टनासिको हासो 

नाञ्चोपहसितं मतम् । अखानजः साश्दृषटिराकम्पस्कन्धमूर्धजः 1 शाङ्देवेन गदितो 

हासोऽपहसिताहयः ॥ स्थुरुकणैकटष्वानो बाप्पपूर्ेक्षणः । करोपगूढपाश्वश्च दासो- 

ऽतिहसितं मतम् ॥` इति ॥ 
(व 

१. शासः क. २, अदुमवाः फुदगह्धः ग. ३. न्हषवटित्थग्रसुखास्तथाः ग. ४. श्च 

ड्ेदाः च. ५. पादोनः %छोकोऽयं क~पुस्तके उटितः. 
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मधुरखरं विहसितं सांसरिरःकम्पमवहसितम् । 
अपहसितं साखा विश्षिप्राङ्गं [च] भवल्यतिदसितम् ।॥२१९ 
यथा-- 

“शुरोभिरः पञ्च दिनान्यधीतय वेदान्तश्ास्राणि दिनत्रयं च | 
अमी समाघ्राय च तकंवादान्समागताः कुक्षुटमिश्रषादाः ॥' 

अस्य रुटकमेलकप्रभृतिषु परिपोषो द्रष्टव्यः । 
अत्र चव- 

यख हासः स चेत्कापि साक्षान्नैव निबध्यते । 
तथाप्येष विभावादिसामथ्योदुपरभ्यते ॥ २२० ॥ 
अभेदेन विभावादिसाधारण्यास्मतीयते । 
सामाजिकैस्ततो हाख्रसोऽयमसरुभूयते ॥ २२१ ॥ 

एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम् । 
जथ करुणः-- 

इष्टनाश्चादनिष्टापनेः $रूणाख्यो रसो भवेत् । 
धरः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः ॥ २२२ ॥ 
शोकोऽत्र खायिभाषः खाच्छोच्यमारम्बनं मतम् । 
तख दाहादिकावखा भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ ॥ 

ज म) १ १०१११५५०५०१००० 

मध्ये । गुरोः ्रभाकरस्य । नयु रसे नायकस्यामेदः सामाजिके भासते स चान्न 
छोकेन निबद्धः कथं तस्याभेदारोपो जायतामिदयत आद-अन्र चेति । चकारा- 
दन्यत्र । एष नायकः । विभावादेः साम्यात् । अन्यथानुपपत्निज्ञानात् । ततः कि- 

के, क क मियत आह-अमेदेनेति । खपरसाधारणत्वेनेयर्थः । साधारण्यात् साधारणी- 
करणव्यापाराव् । ततः साधारण्यज्ञानात् । करूणरसमाह--इष्टेति । इष्टनाशश्च 

०५ 

1. गुरोरिति । यरोभद्परभाकरस गिरे मीमांसाश्चाखरूपा इत्यथैः । (श्रीतातपाद- 
विषिते निबन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । अङ्कं गवां पूवैमद्यो पवित्रं न वा कथं रासमधम- 

पलन्याः ॥ इल्युदाहरणान्तरम् ॥ 

2. करुणेति । शोकस्थायिमावको ताचारम्बनकमस्तद्धणायुदीपितो रोदनायलुभावितो 
देन्यादिसंचारितः करुण इति ॥ 

१. व्यथा मम" घ. २. अस्य~ इत्यादि फरक्का ग. पुस्तके नास्ति, ३. “टवम्-' इति 

फाक्िका नास्ति ग^पुस्तके. ४. शछोकस्थायी कपोताभवर्णोऽयम्° ग, ५. अभीष्ट वस्तु यच 

तद्त्राङस्बनं मतम् । तदीयगुणदोषाद्यास्तस्योदीपनरूपिणः ॥' इति ग. 
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अनुभावा दैवनिन्दाभूषातक्रन्दितादयः | 
वेवण्योच्छसनिःशाससतम्भप्रलयनानि च! २२४ ॥ 
निर्वेदमोहदापसारन्याधिग्छानिस्प्रतिश्रमाः । 
विषादजडउतोन्माद चिन्ताया व्यभिचारिणः । २२५ । 

श्चोच्यं विनष्टबन्धुप्रमृति 
यथा मम राघवविसे- 

ध्विपिने क जटानिबन्धनं तव चेदं क मनोहरं वपुः । 

अनयोधेरनाविषेः स्फुटे ननु खङ्न रिरीषकतेनम् ॥' 

अत्र हि रामवनवासजनितशोकातैसख दञ्चरथस्य दैवनिन्दा । एवं 
चन्धुवियोगविभवनाशादावप्युदाहायंम् । परिपोषस्तु महाभारते शखी- 
पर्वेणि द्रष्टव्यः । 

जस्य करुणविप्ररम्भाद्धेदमाद- 
शोकखायितया भिमो विम्रम्भादयं रसः । 
विप्रलम्भे रतिः खायी पुनः संभोगहेतुकः ।! २२६ ॥) 

न 

ुत्रादेर्वच्छेदो मरणं च वित्तादेनाशश्च । अनयोजयधारणश्चीरामशरीरयोः । घटना 
योजना । खङ्गेन दिरीषकर्वनमिवेखर्थः । अन्न प्रकरणादृद्यरथो नायको रुभ्यत इति 
विवरृेणोति-अन्नेति । अदुचिताचरणमेव दैवस्य निन्दा सेवाजुभावः । बन्धुबियो- 
गो बन्धुमरणम् 1 तत्र यथा--श्ृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियचिष्या क्ति कटा- 

विधौ । करुणाविसुर्केन गत्युना हरता लां वद किं न मे हृतम् ॥ अत्रन्दुमतीमर- 
गजनितशोकातैसखाजसख खल्युनिन्दा 1 वित्तनाशो यथा--श्रातमेवामि वटषाधिप- 
चक्ृवतीं सोऽ्दं बजामि विपिने जटिकस्तपसखी । यच्िन्तितं तदिह दूरतरं अ्रयाति 

यच्चेतसा न गणितं तदिदहाभ्युपेवि ¶ अच्र नष्टराज्यसय रामस परिदेवनम् । 

स्थायिमाव इति रोषः । पुनः संभोगो हेतुज्ञीपको यख सः । रोद्ररसमद- 
1 

1. यथेति } यथा वा मम--“धाराबन्थममी पतन्ति सततं दृग्भ्यां पयोभिन्दवः 

कीलाटीढमिवान्तरं स्फुटति हा गात्रं जुहुः सीदति । जायन्ते पुरतस्तमांसि धिषणः 

भैकल्यमाम्बते हितासान्क गतोऽसि शीघ्रमहदा प्रद्युत्तरं दीयताम् ॥> इति ॥ 

१. 'अनुमावोऽश्ु “~ ---*“* “~ “~ छस्बनाद्यः । विषादग्लानिनिर्वेदमोहाद्या व्यभिचारिणः ॥* इति 

पाठान्तरं गपुस्तके. २. "शोच्यं, इस्यदेः “द्रष्टव्यः ।` इलयन्तस्य पाठस्य स्थाने ग-पुस्तके नव- 

पट्ववसंस्तरेऽ्पि ते मृदु दयेत यदङ्कमर्धितम् । तदिद विषहिष्यते कथं वद् वामोर चिताधिरोहणम् ४" 

इसेव दुश्यते, ३. “विरये घ. 
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जथ रोद्रः- 
द, ८ (< ण्य 

रोद्रः कोधसायिभषो रक्तो रुद्राधिदेवतः। 
आलम्बनमरिस्तत्र तचेष्टोदीपन मतम् ।॥ २२७ ॥ 
युष्टिप्रहारषातनविकृतच्छेदावदारणेशेव । 
संग्रामसंभ्रमायेरसयोदीधिभेवेस्ोढा ।॥ २२८ ॥ 
श्रचिभङ्गोष्ठनिर्दशचवाहुस्फोटनतजेनाः । 
आत्मावदानकथनमायुधोत्क्षेपणानि च ॥ २२९ ॥ 
उग्रतावेगरोमाओ्खेदबेपथवो मदः 
अनुभावास्तथाक्षृपक्रूरसदश्ेनादयः | २२० ॥ 

मोहामषोदयस्तत्र भावाः स्युव्येभिचारिणः 
मथा- 

“छुतमनुक्तं दृष्ठं वा येरिदं गुरुपातकं 
मनुजपडुभिरनिर्मयौदेर्भवद्धिरुदायुषैः । 

नरकरिपुणा साधं तेषां समीमकिरीरिना- 
मयमहमस्चेदोमांसेः करेमि दिं बलिम् ॥' 

रोद्ध इति ! तचेष्टा रिपुचेष्ा ! तां विशिष्याद--मुषीति । वितं विरुद्धाचरणम्। 

छेदः खद्गादिना । अवदारणं श्रूखादिना 1 अस्य रोद्रस्य । (अवदान कर्मटृत्तस् 

इयमरः । कृतमिति । दयोणिरष्छेदेन दधस्याश्वत्थान्नोऽजनं प्रवि संबोध्याक्ति- 

रियम् । इदं मत्पितृशिरदछेदरूपं गुरुपातकं तत्कारणं कमं यैरयतायुधेरमयो दाश्च. 

न्येरत एव मनुजपद्युभिर्मवद्धिः ईइतमसुमतं दष्टे वा, नरकरिपुणा कृष्णेन साध 

भीमक्रिरीटिसदहितानां तेषं मेदोमासैरयमहे दिशां दिगवस्थितभूतानां बड करो- 

मीदयर्थः । सयमेतत्क्षणवर्येव ! अत्राश्वत्थान्नः कोधस्याछेनादिराटम्बनम् । तदाका- 

्यमुदयीपनम् । ताद्शगजनमनुभावः । नवु रेद्रयुद्धवीरयो रिपुरारम्बनं विभाव इद्य- 
[1 ता ण नजजकाकाम०५ 

1. रोद्ध इति । क्रोषस्थायिमावको दिषदारम्बनकस्तदपकाराुदीपितो विकत्थनायनु- 

भावितो गर्वादिसंचारितो रोद्र इति ॥ 

2. कृतमिति । इह रौद्ररसग्य्नक्षमा वृ्तिनांस्ि, अतः ^नवोच्छङितयोवनस्फुर- 

दखर्वगवज्वरे मदीययुरुकार्युकं गल्तिसाध्वसं दृश्चति । अयं परततु निर्दयं दलितिदृघ्तमूश- 

द्ररस्वलद्रभिरवसरो मम परश्चधो भेरवः ॥' इदसुदाहायम् । एषा च रामभद्र प्रत 

परश्ुरामसोक्तिः । अत्र महोद्धता वृत्ती रोद्रस्य परमोजसित्ां परिपुष्णाति ॥ 

१, "भालस्बन विसेधी स्यात्? ग. >. हस्तनिष्यषपारष्यरक्ताश्वाद्यतुमावमूः । मोहाम्ो्तासधा- 

वेमादिव्यभिचारिमान् ५ इति ग. 
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अस्य युद्धवीराड़ेदमाह-- 
रक्तासखनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः ॥ २३१॥ 

अथ वीरः- 

उत्तसप्रकृतिवीर उत्वाहस्थायिमावकः । 
महेन्द्रदेवतो हेमवर्णोऽयं सुदाहतः ॥ २३२ ॥। 
आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मताः | 
विजतव्यादिचष्टाद्यास्तखोदीपनरूपिणः । 
अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः । २३३ |, 

संचारिणस्तु धतिमतिगवेस्मृतितकरोमाश्वाः 
स च दानधमयुद्धदं यया च समन्वितश्चतुधां खात् ॥ २३४ 
सं च वीरो दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीरो दयावीरश्चेति चतुर्विध 

तत्र दानवीरो यथा परष्यरामः- 

नयोरभेद् एवापतित इति तयोर्भेदं दशयितुमाद-अस्येति } रोद्रसेदर्थः ' 
रक्तास्यनेत्रताव्यज्गयः कोध एव भदः ! तथा चोभयत्र रिपोरारम्बनतेष्पि कोधा- 
विभौवे रौद्रः, उत्साहाविमोवे वीर इद्नयोभ॑द् इति भावः । वीररसमाद- 
उतत्तमप्रङृतिरिति । उत्तमा धीरोदात्तरूपा भ्रक्ृतिनायको यत्रेयर्थः । यद्रा उत्तमा 
चमत्काराविश्याधायकतया रसान्तरादुत्कृटा कृतिः खभावो यस्येदर्थः । विजे- 

तव्यादिचे्यवेयादिना दाने सत्वाध्यवसायादे्धरम धर्मयाच्राध्ययनादेर्दयायां दीनस 
कातरोक्त्यदेरंहणम् । सहायः सहकारी । स च युद्धे सैन्यं दाने वित्त धर्म द्रव्यमन््रादि 
दयायां यागादि ! रोमाच्वसय संचारिभावलाभावात्तननकदहषं रक्षणा- स चेति । 

1. सचेति। स च चदुर्धति प्रायोवादः 1 राज्यं च~ इत्यत्रैव (ते प्रकामं बिष 
वन्तां मा मूत्सलसखय विद्वः” इत्युत्तराधव्यलास्तन शेकान्तरतानयने सत्यवीरखयापि संभ- 
वात् 1 न च सद्स्यापि धमौन्तसविन धमवीररसे एव तद्वीरस्याप्यन्तमौव इति वक्तु 
युज्यते । दानदययोरपि धर्मान्तमवित्तया तद्वीरयोरपि धर्म॑वीराखृथम्गणनानौ चिध्यात् । 
एवं पाण्डिव्यवीरबरवीरादयोऽपि संभवन्ति । तत्राचयो यथा-“अपि वक्ति गिराप्रतिः 
स्वयं यदि तासामधिदेवतापि वा । अयमसि पुरो दयाननस्रणोहद्धितवाच्याम्बुधिः ॥ 
अच्र गीर्पलयाद्लम्बनः समभाददौनोदीपितो निखिट्विद्त्तिरस्कारानुभावितो गर्वेण संचारिणा 

परिपोषितो वक्तरुत्साहः प्रतीयते ॥ 

दानवीर इति । अत्रेदसुदाहायम्-- "कियदिदमधिकं मे यद्विजायाथेयित्रे कन- 

१, 'आरस्बन-, इलयदेः “~-रोमाश्वाः !; इलयन्तस्य पाटस्य स्थन भ्रतिनेतरूनदुर्कपारम्बनोदीपना- 
न्वितः । चातुर्यामत्रणस्थेयम्रत्ादाद्यलुनावभूः ॥ क्रोधाभिमानहासपसुखव्यभिचासिपरिपुष्टः इति 
पाठो ग-पुस्तके. २. स~ द्रयादिः “रामः ।' इदन्तः पाठो नास्ति ग पुस्तके, 
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(त्यागः सप्तससुद्रमुद्धितमदहीनिव्याजदानावधिः' इति 
सत्र परञ्यरामस त्यागे उत्साहः खायिभावः संप्रदानमूतव्राह्मणै- 

रारम्बनविमयिः सत्वाध्यवसायादिभिश्चोदीपनविभावविंमावितः सर्व- 
खत्यागादिमिरनुभावेरमुभावितो ह्ष॑धृल्यादिभिः संचारिभिः पुष्टि नीतो 
दानवीरतां भजते | 

वीरशवेदयर्थः । दानादावुत्साहसंभवादिति भावः ¦ त्याग इति । सप्तभिः 
समुद्रैयद्विता वैशिता या मही तस्या निव्याज निस्पाधि यद्ानं तदेवावधिर्यस्य 
सः । सत्त्व गुणविरोषसयय अध्यवसाय उदकः । आदिना अरोचनादेभ्रहणम् ! 

चेमरमणीये कुण्डरे चार्पयामि 1 अकरुणमवक्रय द्राकुपाणेन निर्॑द्रहलरुथिरधारं मोटि. 
मावेदयामि > इति । एषा द्विजवेषाय द॒क्राय कवचकुण्डलदानोयतस्य कणस्य तदान. 

विसितान्सभ्यान्ल्युक्तिः । अत्र याचमान आङम्बनम् । तद्दीरिता स्तुतिरुदीपिका । 

कवचादिवितरणं तत्र॒ लघुत्वबुद्ध्यादिकं चानुभावः । मे इल्यथान्तरसंक्रमितवाच्यध्वन्यु- 

त्थापितो गवैः स्वकीयरोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्शतिश्च संचारिणो । दृत्तिरप्यत्र तत्तद्था- 
तुरूपोद्धमविरामश्वाकितिया सहृद्यैकचमत्कारिणी । तथाहि--उत्साहपोषकं कवचकुण्ड- 
ला्पणयोरैधुत्वनिरूपणं विधातुं पूर्वां तदनुकूलशियिख्बन्धात्मिका । उत्तरार्थे तु मो- 
ठितः प्राग्वक्तगतगवोत्साहपरिपोषणायीद्धता । ततः परं ब्राह्मणे सविनयस्वं प्रकाशयितुं 
तन्मूरीभूतं गवैराहिलयं ध्वनयितुं पुनः शिथिेव । अत॒ एव (अवेदयामिः इत्युक्तम् । 

न तु ददामि विततरामीतिवा। इदं तु नोदाहरणीयम्--“यस्योदामदिवानिश्ाथिविरस- 
दानप्रवाहप्रथामाकण्यौवनिमण्डलागतविपद्वन्दीन्दरब्ृन्दाननात् । ईष्यीनिभेरफुष्टरोमनिकः 

रव्यावल्गदूधःसखवत्पीयूषभ्रकरेः खरेन्द्रघुरभिः आवृर्पयोदायते ॥° अत्रेन्द्रसमामध्यगत- 
सकलनिरीक्षकारम्बनः, अवनिमण्डलागतविपद्वन्दीन्द्रवदनविनिगंतराजदानवणनोदीपितः; 
ऊधःप्रसुतपीयूषग्रकेरनुभावितः, असूयादिसं चारिभिः परिपोषित्तोऽपि कामगवीगत 
उत्ताद्यो राजस्तुतिगुणीमूत इति न रसव्यपदेशदेतुः । अत ॒षवेदमपि नोदाहरणम्- 
<साच्धिद्धीपकुरखाचलां वसुमवीमाक्रम्य सषान्तरां सर्वा चामपिं ससितेन हरिणा मन्दं 

समालोकरितः । प्रादुभूतपरम्मोदविदल्द्रोमा्ितस्तस्क्षणं व्यानग्रीकृतकधरोऽखरवते मोखि 
पुरो न्यस्तवान् ॥> इद॒ च भगवद्धामनारम्बनः, तत्क्ैकमन्दनिरीक्षणोदीपिततः; रोमा- 
चादिभिरनुभावितः, हषौदिभिः पोषितः; उत्साद्ो व्यज्यमानोऽपि युणः । प्रागन्यगत- 

स्येव प्रकृते राजगत्तस्यापि तस्य राजस्तुत्युत्कषेकत्वात् । एतेन “त्यागः सप्तपमुद्र-ः 

इति म्रकृतोद्ाहरणं न॒ युक्तम् । तस्य गुणीभूतव्यङ्गवत्वेन रसध्वनिप्रसङ्गेऽनुदादरणीय- 
त्वात् । “उत्पत्तिजैमदधितः स भगवान्देवः पिनाकी गुर्वी तत्र न मद्विरामनुपमं व्यक्तं 

हि तत्कर्मभिः । लयागः सप्तससुद्रसुद्वितमदयीनिव्यांजदानावधिः सलयब्रह्मतपोनियेभेगवतः 

विं किं न लोकोत्तरम् ॥” इति तु पूणः श्चेकः ॥ 

१. "अव्र इत्यादिः “~-भजते ।› इयस्तः पाठे म-पुस्तके नास्ति. २. पात्रप्राप्तिसान्राज्यादिभिः क. 
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धर्मवीरो यथा युधिष्ठिरः- 
"राज्यं च वदु देहश्च मायो आतृदुताश्च ये 
यच्च कोके ममायत्तं तद्धमांय सदोद्यतम् ॥ 

युद्धवीरो यथा श्रीरामचन्द्रः 

"भो रङ्कश्वर दीयतां जनकजा रामः खयं याचते 
कोऽयं ते मतिविञ्मः सर नयं नाचापि किंचिद्धतम् । 

नेवं चेत्खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठाखजा पद्किकः 
पञ्ची नैष सहिष्यते मम धनुञ्यौबन्धवन्धुङ्खतः ॥|* 

दयावीरो यथा जीमूतवाहनः-- 

“शिरामुखैः खन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तरति न पश्यामि तवापि तावक भक्षणाच्चं विरतो गरूत्मन् ॥' 
टृष्वपि विभावादयः पू्वोदाहरणवदृह्याः । 
अथ भयानकः-- 

॥। [क् ४ न (8 १ 

भयानको भयस्थायिभावः कांराधिदेवतः | 
= ण, 

चीनीचप्रकृतिः ईष्णो मतस्तच विशारदः ॥ २३५ ॥ 
राज्यं चेति । उयतमुपयुक्तम् । अत्र युधिष्टिरख वेदिककर्मप्युत्साह एतादयोक्तय- 
जुभावेनाखाद्यमानः सामाजिकानां रसतामापद्यते । भो इति । रावणं प्रति श्रीराम- 
स्योक्तिरियम् । नयं नीतिम् । गतं नष्टम् 1 एवं जन कजादानम् । पत्री चरः । अ. 
त्मनोऽसहनं पत्रिण्यारोपरितम् , रिपुहनने तख प्रधानोपायल्सू चनाय ! ज्याबन्ध्व- 

न्धूकृतः गुणयोजितः । अत्र श्रीरामख युद्धोत्साह एताद्ओोक््याज्भावेनाखायमानः 
सामाजिकानां रसतामापयते । शिरामुखेरिति । नाडीचदैरियथः । मम॒ जी- 
मूतवाहनस्य ! गरुत्मन्निति दयेचरूपधारिणः रक्रस्य संबोधनम् । अत्र जीमूतवाह- 
नसय कपोतरूपधारिधमात्मकपरदुःखग्रहरणोत्साहः खदेहमां घलयागादुभवेनाखाद्य- 
मानः सामाजिकानां रतामापयते । भयानकरसमाद-मयानक इति । सरी. 
नीचप्रङृतिरिति । खी नीचनायक इयर्थः । बार्ली नीचनायकः' इति ई- 

1. भयानक इति । मयस्ायिमावको विकटायालम्बनकस्तद्विकटकमांचुदीपितः पला 
यनादयनु भावितो जडतादिसंचारितो भयानक इति ॥ 

2. काङे्ति । “कामदेवो भयानकः” इति भरतोक्लया “कामाधिंदेवत्तः' इत्ति पाठ इति 
प्रतिभाति । तथा सति भयानकबीमत्सयोभिन्ना पिदेवलयमपि जायते ॥ 

8. सदेति । शङ्गारतिलककतुं रुद्रभटरख कथनादिलय्ः ॥ 

१, “एषु-' इति फक्तिका नास्ति ग-पुस्तके, २, श्ूताधि ~ ग. ३. "कुष्णव्रर्णोऽयं सयुद्धहुतः 

म्, ४, *भत्म- इस्यादि (सूचनाय इयन्तं पुस्तकान्तरे नास्ति. 

स्ा०° ० १६ 
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थसादुत्पयते भीतिस्तदत्रारम्बनं मतम् । 
चेष्टा घोरतरास्तख भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २३६ ॥ 
अञुभावोऽतर वेवण्यंगद्वदखरभाषणम् । 
ग्रखयखेदरोमाश्वकम्पदिक्वरेक्षणादयः ॥ २३७ ॥ 
जुगुप्सषेगसंमोहसंत्रासग्कानिदीनताः 
शङ्ापसारसं भान्तिमरस््वाचा व्यभिचारिणः ।॥ २३८ ॥ 

यंथा--श्ष्ठं वभवैः-' इत्यादि | 
अथ बीभत्सः- 

जुगुप्साखायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः 
नीर्वणों महाकारं वतोऽयुदाहतः ॥ २३९ ॥ 
दुगन्वमाक्षरवरमदखालटस्बनं मतम् । 

तत्रेव मिपाता्ययुदीपनयुदाहतम् । २४० ॥ 
निष्टीवनाखवलननेत्रसंकोचनादयः । 
अचुभावास्तत्र मतास्तथा स्युव्यामचारणः ॥ २४१ ॥ 

मोहोऽपसार आवेगो व्याधिथ मरणादयः । 
यथा- 

'उत्कृत्योच्छृत्य कति प्रथममथ प्रथूच्छोथमूयांसि मांसा- 
न्यंसर्फिक्ष्टपिण्डायवयवदुरुमान्युमरपूतीनि जग्ध्वा । 

पालेक्तर्वारनायक्रल्वमपि बोध्यम् । तस्यालम्बनख । संभ्रान्तिरन्मादः । नष्टमिति, 
अघर वषैवरादीनां नीचानां वानरवेषेणान्तःपुरप्रविष्टं विदूषकमालोक्य जायमानं 

भ्य नारादययुभावेनाखाद्मानं सामाजिकानां रसतामापद्यते । च्ीनायको यथा-- 
€द्रदं मघोनः कुलिशं धारासंनिहिताननम् । स्मरणं थस दैदयघ्ीग्मपाताय कल्पते ॥* 
वाङनायको यथा--घोरमम्भोधरध्वानं निशम्य जबाङ्काः । मातुरङ्क निलीयन्ते 
सकम्पविकृतखराः ॥ वीभत्सरसमाह- ज्ञु गुप्सेति । निष्ठीवनं धथूर्कश्र्षेपः । 
आस्यवलनं युखसंवरणम् । उत्छत्योत्कलयेति । इम्ाने दावं भुजान प्रेतं दष्टा 

1. बीभस्स इति । जुयुप्साखायिमावको विण्मूत्रायार्म्बनको दुगैन्ध।चुदीपितो 
निष्ठीवनायनुभावितो ग्लान्यादिसंचारितो बीभत्स इति ॥ 

ग-पुस्तफे ठ भ्यस्मात्- इयादैः चारिणः ॥: इल्यन्तस्य स्थाने व्याघ्रा्यारम्बनस्तत्तदवे्रतो 
दीपनो सतः । कम्पमखेद रोमाच्चमीखनादजुभाववान् ॥ ज डतादीनतात्रासमोहादिग्यमिचारयुकरू ॥' इति 
पाटः. २. ग्-पुस्तक्र तु ध्रीवाभङ्गाभिरामम््- इति शङकन्तरुपद्यमुदाह्नम्, ६, धिरित क "घ. 

8. (करमिप्रानाद्यास्तस्योदीपनरूपिणः' ग. ५. निष्ठीवनास्य- इवयादेः “मरणादयः ॥ इदयन्तस - 

सथाने, निष्ठूता्यडुमावोऽत्र मोह्याद्या व्यभिचारिणः” इति पाठो ग-पुस्तके, 
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आतैः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः वेतरङ्ः करङ्का- 
दङ्कखादयिसंखं खपुरगतमपि क्रव्यमव्य्मत्ति | 

अथाद्धतः-- 

अद्भुतो विखयस्ायिभावो ॑न्धरवदेवतः ॥ २४२ ॥ 
पीतवर्णो वस्तु लोकातिगमारुम्बनं मतम् | 
गुणानां तख महिमा भवेदुदीपनं पुनः ॥ २४३ ॥ 
स्तम्भः खेदोऽथ रोमाश्गद्वदखरसं भ्रमाः । 
तथा नेत्रविकासाचा अनुभावाः; प्रकीर्तिताः} २४४ ॥ 
वितकोवेगसंभान्तिहषा्ा व्यभिचारिणः । 

यथा-- 
'दोरदण्डाञ्चितचन्द्ररोखरधनुदण्डावभङ्गोयत- 

ेकारध्वनिरायबारचरितप्रसावनाडिण्डिमः | 

माधवस्योक्तिरियम् ! अयं प्रेतरङ्कः प्रेतदरिद्रः अद्कस्थात् कोडस्थात् करद्भात् सृतश- 
रीरात् अस्थिसंस्थं स्थपुटगतं मन्थिसंस्थमपि कव्यं मांसम् , अव्यम्ममनव्याकुलं यथा 
सखात्तथा अत्तीदयन्वयः । कमेण भक्षणादव्ययता । भक्षणक्रममाह--उक्टोति । 
प्रथमं कृत्ति च्म उक्छयोत्करख पनः पुनरिछत्वा अत्तीदयनेनान्वयः । अथानन्तरम् । 
प्रथूच्छोथेन महोत्फुहतया भूर्यांसि बहुलानि 1 अंसः स्कन्धः । स्फिक् नितम्बः । आ- 
दिना ऊरपरिप्रहः । अंसायवयवेषु खक्मानि उग्रपूतीनि उत्कटदुगेन्धीनि जग्ध्वा 
भुक्त्वेयन्वयः । स्थपुरगतस्याकषैणादा्वलं तद्ाकषणार्थं च दशानघ्रकटनम्। कश्िदा- 
च्छिद्य नेष्य तीति भयात्प्ंसतने्रलम् ! “करङ्ञोऽस्थिलेषं शिरः स्थपुटो विकटगभीर- 
भागः* इति चण्डीदासः } अच्र माधवस्य जुगुप्सा शवप्रेताभ्यामारम्बनाभ्यां पूति- 
गन्धादुदीपनेन ताद्युक्त्या आक्षेपरभ्येन निष्टीवनादिना चानुभावेन तथेव मोहादि- 
व्यभिचारिणा च संवछितो बीभत्सो रसः \ अद्ुतरसमाह--अद्भुत इति 1 रोका- 
तिगं ोकातिवतिं ¦ दोरद॑ण्डेति ! दी्ैकारव्यापकेन ह्रधुष्टकारेण विसितख 
लक्ष्मणखोक्तिरियम् । दोदण्डाभ्यामच्चित आकुचितो यश्वन्द्र्ेखरस् हरस्य धनुदेण्ड- 

1. अद्धुत इति । विस्मयसखायिमावश्रो विस्मयजनककर्मक्ोङम्बनको विस्मय 
कमांचुदीपितश्चकिताचनुभावितो हपदिसंचारितोऽद्धुत इति ॥ 

2. गन्धेति । नास्वश्चाञ्चे तु “उद्धतो बह्यदेवतः' इति दुद्यते ॥ 
8. करङ्क इति । “करङ्लो मस्तके* इति मेदिनी ! "करङ्कः प्रेतशरीरम्” इति केचित् ॥ 

१. स्तस्यैव च युणोत्कष उदीपनय॒दौरितम् । रोमाश्ना्यलुभावोऽयं जाल्यादिव्यभिचारकः ॥* इति म. 
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दराक्पयेस्कपारुसंपुरमिरुद्रुह्याण्डभाण्डोदर- 
आम्ययिण्डितचण्डिमा कथमहो नायापि विश्राम्यति ॥ 

अथ शान्तः 

शान्तः न्नमखायिभाव उत्तमगप्रकृतिर्मतः ॥ २४५ ॥ 
इन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायणदैवतः । 
अनिलयत्वादिनारेषवस्तुनिःसारता त॒ या। २४६ ॥ 
परमास्मखरूपं बा तस्यारम्बनमिष्यते । 
पुण्याश्रमहरिकषे्तीथेरम्यवनादयः ॥ २४७ ॥ 
महापुरुषसङ्गायास्तस्योदीपनरूपिणः । 
रोमाश्चाद्याशालुभावास्तथा स्युव्यभिचारिणः ॥ २४८ ॥ 
निर्वेददषसरणमतिभूतदयादयः । 

यथा-- 
"रथ्यान्तश्चरतस्तथा धतजरत्कन्थार्वसयाष्वगैः 

सत्रासं च सकौतुकं च सदयं दृष्टस तैर्नागरैः । 
निर्व्याजीकरृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाण मे 

निःशङ्कः करटः कदा करपुटीभिक्षां विद्ण्डिष्यति ॥ 
1 

स्स्यावभङ्वाय उद्यत उद्रतः \ आर्य श्रीरामस्य बाङ्चरितानां प्रस्तावनायां गाने 
डिण्डिमो वा्यमेदः । पयेस्त उत्क्षिप्तः कपाखसंपुटः पिधानपाच्ाकारन्रह्याण्डोपरिभागः 
तेन द्राग् क्षटिति मिकत्संगच्छमानं ब्रह्माण्ड एव भाण्डं श्षुद्रस्थासी तस्योदरे भ्राम्यन् 
अतएव पिण्डतो बहुरीकृतश्वण्डिमा महत्वं यसय । अद्यापि इदानीमपि । शरावा- 
च्छन्नसुखस्थारीमष्ये जायमानः दाब्दो बहुले भवतीदयभिभ्रायेणेदम् । अचर रक्ष्मणसय 
विस्मयो धनुष्टकारारम्बनेन तस्यातिदीषल्गणोद्ीपनेन एतादगुक्तया अनुभावनेन- 
व्यक्त आश्वयैरसतामापद्यते । शान्तरसमाद--शान्त इति । अचर निदः स्थायि- 
भावः! एतत्पक्षे अवमाननीयत्वमेवा म्बनम्! निर्वेद य व्यभिचारित्वेन स्थायिल्वायो- 
गात्, रमस्य स्थायित्वेनानुमूयमानत्वाच ्रन्थक्रता तदुपेक्षितम् । रोमा्ाया इद्या- 
यपदेन द्यादीनामपि अ्रहणम् । र्थ्यान्तरिति । कस्यचिजातनिर्वेदस्योक्तिरियम्। 
रथ्या गरहसमीपदेशाः, तन्मध्ये चरतो भिक्षार्थं अमतः 1 अध्वमेनीगरेश् बीभत्छवेष- 
ददौनेन त्रासः, अयुपादेयकन्थावधारणेन कौतुकम् , दीनत्वेन दया । निव्यांजीकृतः 
कामादिनारशेन निष्परतिबन्धकीकृतो यश्ित्सुधाया ज्ञानाख्रतस्य रस आखादस्तखय सुदा 

तजन्यानन्देन निद्रायमाणस्य सुद्रितनेत्रस्य । निर्बीजीकृत- इति पाठेऽपि बीज 

1. उपेक्चितमिति । अत्र यद्वक्तव्यं तत् श्दमो निरीदावस्थायाम्” इल्यत्राभिहितम् ॥ 



तृतीयः परिच्छेद्ः | ९८५ 

युषटिस्त॒ महाभारतादौ द्व्य | 
निरद॑काररूपत्वादयावीरादिरेष नो । २४९ }) 

दयावीरादो हि नागानन्दादौ जीमूतर्वाहनदेरन्तरा मर्यवर््योच- 
%* € € नुरागादेरन्ते च विद्याधरचक्रवर्तित्वाधापेदरीनादहंकायोपशयमो न द- 

र्यते । शान्तस्तु सवोकारेणाहं कारपरशमेकरूपत्वान्न रवत्रान्तमीवम- 
हेति । अतश्च नागार्नन्दादेः चान्तरसप्रधानत्वमपास्तम् ! ननु 

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो सुनीन्दैः सर्वेषु मावेषु सैमप्रमाणः ॥! 
इ्यर्वरूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवात्खरूपापत्तिरक्षणायां 

परादुभावात्तत्र संचायोदीनाममावाक्कथं रसलमिव्युच्यते- 

युक्तविक्तदशाथामवस्थितो यः शमः स एव यतः । 
रसतामेति तदसिन्संचायोदेः स्थितिश्च न विरूढा । 

वासना तच्छन्यीकृतेलर्थः । करटः काकः ! ननु शान्ते दयाद्यतिरय संभवेन दयावी- 
रादिरेवायमिदयत आद-निरह काररूपत्वादि ति । आदिना धर्मवीरदेवताविषय- 
रतिम्रशृतीनां म्रहणम् । एष चान्तरसः । तथा चाहंकारसंवठितो दयादिरेव दयावी- 

रादेधेटकः } तदितरः शान्तरस इति विशेषः । ततश्वेदराविरोषावधारणाच । नागा- 
नन्दे दयावीरादिप्रधाने भन्थविशेषे । न यन्नेति । दवेषो रिपूणामपचिकीर्षा । रागः 
खदहदामुपचिकीष । इच्छा वैषयिकसुखतदुपायेच्छा । भावेषु वदारथेषु रोषटकौ्चना- 
दिविभावादिघु सत्छ रैगद्रेषराहियेन सममविषमं अमां अ्रतीतिर्येन । श्वमप्रधानः" 
इति पाटस्वु न मनोरमः, अथासंगतेः । तादशदक्ायां व्यभिचारिभावादीनामसंभ- 
वात् । राम एव स्थायितया प्रधान यन्न सः। आत्मखरूपापत्तिलक्षणायां परमात्मख- 
रूपलप्रा्निरूपायाम् । युक्तवियुकतेति । विषयेभ्यः प्राह साक्षात्कर्तव्ये वस्तुनि 
मनो निधाय वतेमानश्चिन्तासंतानवान् युक्तः । यख योगजधर्मेसहकृतेन मनसा 
जिज्ञासितवस्तुसाक्षात्कायोे जायते ! यश्च भूतेन्दियजयी अणिमायाः कमसिद्धीदैर्- 
श्रवणाद्यश्वेदियतिद्धीरासादितवान् समाध्यन्वितो वियुक्तः! यस च योगजध- 
म॑सहङृतानि बाद्येन्धियाणि ख खे विषये महत्वसंनिकषादिसहकारिनिरपेक्षाणि 

1. सख एवेति । तद्रङम एव स्थायिमावो रसतां रमत इयर्थः । 

१. शुष्टि-> इति फक्िका नास्ति गनपुस्तके. २. अस्य दयावीरबदेः शकादशद्धेदमाह” इदधिक 

ग-पुस्तके, ३. "नागानन्दादो" इति नास्ति क-व-पुस्तकयोः, ४. “-वाहनादौः कव, ५. भादि 
ब्दो नास्ति क-घ-पुस्तकयो,. ई. 'सर्वथापिग ग, ७. न्तत्र स॒ संभवितुमहेतिः ग. <. “नन्दे 
कन्व. सन्न्दामप्रधानःः क-ख-व. १०. "पदार्थेषु नास्ति पुस्तकान्तरे. ११५. “लोष्टकाश्चनादि' 
नाति पुस्तकान्तरे, १३. शराग~ इत्यादिः -भ्तंभवात्" इध्यन्तः पाठो नास्ति पुस्तकान्तरे. 



१८६ साहित्यदर्पणे 

यश्वासिन्युखामवोऽप्युक्तस्तस वेषयिकदुखपरत्वान्न विरोधः । 
उक्तं हि- 

°य॒च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं महस्युखम् । 

तृष्णाक्षयघुखयेते नार्हतः बोडी कलस ॥' 
सवाकारमहं काररहितत्वं तरजन्ति चेत् । 
अत्रान्तमौवम्न्ति दयावीरादयस्तथा ॥ 

आदिशब्दाद्धर्मवीरदनिवीरदेवताविषयरंतिप्रभृतर्यः 

तत्र देवैताविषया रतिर्यथा- 
"कदा वाराणस्यामिह सुरघुनीरोधसि वस- 

६ १ (4 (~ 

न्वसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽज्जखिपुटम् । 
* स, (~ ) # 

अये गौरीनाथ तिपुरहर् रेभो भरिनयन 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ 

अथ सुनीन्द्रसंमतो वत्सङः- 

स्फुटं चमत्कारितथा वत्सलं च रसं विदुः । 
स्थायी वत्सरताखेहः पुत्राद्यारम्बनं मतम् ।॥ २५१ ॥ 

वर्तन्ते स एव युक्तवियुक्तः । तदृशायामिलर्थः । अस्मिञ्दान्तरसे । नन्वत्र शम- 
रूपखखसत््वेन न सुखमिदयसंगतमत आद-यञ्चति । तरष्णाक्षयसुलस्य शम- 
सुखस्य । एते काभसुखदिव्यसुखे । सर्वाक्रारं सर्वप्रकारम् । एतेनाहंकारसामान्याभावः 

तीयते । क्षर्वंति । सपर देहेन्ियादि आकार आश्रयो यख तत्तथा । अहंकायो- 
ऽभिमानः, तद्रहितत्वं तद्धावं बजन्ति ! दयावीरादिनायका इति शेषः । यदि 

दयावीरादिनायका देहेन्दियादिविषयकासिमानश्चून्या भवन्ति, तदा दयावीरादयो 

रसाः शान्तरसखरूपा भवन्तीति तदर्थः । अभिमानश्च देहेदिययोरहमिदयारोपः । 

देदादिसंबन्धिनि पुत्रादौ ममेदयारोपश्च । अत्र शान्तरस । तञ्चति । शान्तर- 
सान्तभूतेष दयावीरादिषु मध्ये । शान्तरसस्यान्तभूतदेवता विषयरतिरिदयर्थः । 
कदेति । कस्यचिच्छेवस्योक्तिरियम् । अत्र कोपीनपरिधानेच्छया अहंकारनिद्त्तिः 
प्रतीयते } केषांचिन्मतं वत्सरूरसमादह-- स्फुटमिति । उक्कटमिलर्थः । विदु- 

1. वृष्णेति । तृष्णानां विषयाणां क्षयः सवतो निरत्तिरूपो निरोध स्तदेव उखं तस्य ॥ 

१. भविं च तस्यामवस्थाया सुखमप्यस्ति' इति ग. २. तथा चोक्तप् ' ग ३. ‰इति' इदयधिकं 

गन्पुस्तके. ४, दानवीर" इति नास्ति ग-पुस्तके. ५. ^रतिभावाद्यः' ग, ६. निरहंकारधमंवीरो 

यथा जनकादिः इदयधिकर ग-पुस्तके. ४७. प्देवताविषयपरिभावादयः' ग, <, (तत्रे स्थायी वत्स. 

ठता इति ग. ९, श्स्वेति- इत्यारभ्य 'ममेलयापोपश्चः इदन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. 



त्रतीयः परिच्छेदः | १८७ 

उदीपनानि तचेष्टा षिचाशौ्यदयादयः | 
आलिङ्गनाङ्गसंस्पशेशिरश्चम्बनमीक्षणम् ॥ २५२ ॥ 
पुरखुकानन्दबाप्पा्या अनुभावाः प्रकीतिताः । 
संचारिणोऽनिष्टश्षङ्काहपेगवादयो मताः ॥ २५३ ॥ 
पञ्मगभेच्छविवैर्णो देवतं लोकमातरः । 

यथा-- 
"यदाह धान्या प्रथमोदितं वचो ययो तदीयामवलम्ब्य चाङ्कटीम् । 
अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुदं तेन ततान सोऽभकः ।४ 
तेषां च रसानां परस्परवियेधमाह- 

आद्यः करुणवीभत्सरोद्रवीरभयानकैः ॥ २५४ ॥ 

रिति । केचित् इति शेषः । अन्ये पुनरस्य भावकाव्यलमेवेच्छन्ति । तन्न ! चम- 
-त्कारातिशययोगेन रसलय्ेव युक्तलात् । वत्सरता प्रेम, तत्सहितः क्न रतिः ¦ सा 
च कालनपार्नादीच्छा । पुत्रादीदयादिना आरा्रादिमरहणम् \ भात्रालम्बनो यथा-- 
ददे देरो कलत्राणि देशे देशे च वान्धवाः । तं तु देर न पद्यामि यन्न भाता सदो 
द्रः ॥' इति ! अचर श्रीरामस्य ्राव्रल्लेदस्तादशोक्तया अयुभावेनाखायमानो रसता- 
मेति \ केचित्तु "सहोदरः इति सहः संभरामसहः, अदरो निर्भयश्च" इति व्याकुर्वन्ति, 
तन्मते तदुभयसुदीपनविभावः । यदाहेति ! पितुर्दिटीपखय । स रघुः। अत्र 
दिखीषज्ञेहसख रघुरारम्बनम् ! पादत्रयोक्ता तचेष्ा उद्दीपनम् । अन्येषामाक्षेपाह्ामः । 
अत्र रसानां तत्तदर्णकथनं तत्तदेवतासिप्रायेण ¦ आद्य इति । शृङ्गार इयर्थः । 

1. अन्ये इति । काव्यभ्रकाञ्याचुयाधिनः । तेषामयमभिप्रायः--भ्यदाह धाच्या- 
इत्यादिषु वात्सल्यरक्षणा रतिरेव जागर्ति । न तेन वत्सलो रसोऽद्गीकरणीयः । मावत्वे- 
नेव गतार्थत्वात् । यदि स च रसत्वव्यपदेश्चमहैति तदा भगवदालम्बनो रोमा्चाघनु- 

भावितो हषादिसंचारितो भागवतादिभवणस्तमये भगवद्धक्तेः स्फुटमनुभूयमानो भक्ति- 
रसतः कुतो न स्यात् । मगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभावः । न चायं श्चान्तेऽन्त्ै- 

वति ! अनुरागस्य वैराग्यविरुढत्वात् । नन्वसावपि रसत्वव्यपदेशं लभतां का क्षतिरिति 
चेत् , न । अन्यथेवोपपत्तौ सुनिरासनातिक्रमेण रसानां नवत्वाधिककस्पने मानाभा- 

वादिति संक्षेपः ॥ 

१. ^तव्ेष्टोदीपनं परोक्तमनुभावास्तथः पुनः ! अश्वुपातसरोमाचचुम्बनालिङ्कनादयः ॥ ओत्घुक्यभू 

तिदर्षीद्याः कथिता व्यभिचारिणः । हरिद््मोपमस्तस्य दैवतं लोकमातरः, ॥° इति ग, २. क-पुस्तके 
लु "यदाह इप्यन्तः प्राक् "पटे वत्स रघुनन्दन पूणैचन्द्र चम्बामि मूधेनि चिरं च परिष्वजे त्वाम् 1 
आसेव्य वा इदि दिवानिदसुद्रहामि वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्धयं ते ॥" इति शोको चदयते, ६० ए- 
तेषां च~ इदयादिः "उन्मादः" इत्यन्तः पाठो ग-पुस्तके नास्ति. 



१८८ साहित्यदपणे 

भयानकेन करुणेनापि हासो विरोधभाङ् 
कृरूणो दाखद्ङ्गाररसाभ्यामपि तादश्चः । २५५ ॥ 
रोद्रस्त॒ दाखयश्क्ारभयानकरसेरपि । 
भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः । २५६ ॥ 
शङ्गारवीररौ द्राख्यहाखयशान्तेभेयानकः | 
सन्तस्तु बीरद्ङ्गाररोद्रदाखमयानकैः ॥ २५७ ॥ 
दृङ्गारेण तु बीभत्स इ्याख्याता विरोधिता । 

आद्यः श्रङ्गारः । एषां च समावेचप्रकारा वक्ष्यन्ते । 

कुतोऽपि कारणारकापि सिरता्ुपयन्नपि ।॥ २५८ ॥ 
उन्मादादिने त खायी न पत्रे स्थै्यमेति यत् । 

यथा विक्रमोर्वरयां चतुर्थेऽङ्के पुरूरवस उन्मादः | 

सभावो तदाभासौ भावस प्रश्मोदयो । 
संधिः शवरता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः । 

रंसनधर्मयोगित्वाद्धावादिष्वपि रसत्वयुपचारादित्यमिप्रायः। 

भावादय उच्यन्ते 

संचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः ॥ २६० ॥ 
उदुद्धमात्रः खायी च भाव इत्यभिधीयते । 

विरोधभाक् इलयम्रेणान्वयः । शोकचुगुप्साभयसत्वेन रतेरसंभवादिति भावः । 
एवमग्रेऽपि । तादश इति विरोघभाद् । स्थानत्रये शविरोधभाक्* इयनेनान्वयः । 
नु शशङ्गारादाबुन्मादादेरपि संमवात्करथं रलादिस्थायिभावत्वं नियतमिदयत आह-- 
क्तोऽपीति । कापि तद्रसविशेषे । पात्रे तद्रसलावच्छिनने । इदानीं रसपदसख 
सुख्यरक्षणिका्थेमेदज्ञापनार्थमाह-रसभावाविति । रसनादानन्द संवलितज्ञान- 
संबन्धाद् रसा रसपदप्रतिपायाः । उपचारादिति । रयादिस्थायिभावानामभा- 
चेन मुख्यलक्षणायोगादिति भावः । न चाच्र देवादिविषयरतिसत््वात्कथं स्थायिभावा- 
भाव इति वाच्यम् । कान्तादिविषयरतेरेव स्थायिलोपपादनात् । संचारिण इति। 
यथा विभावादिरभिव्यक्तो रद्यादिधिदानन्द्चमत्काररूपत्वेन परिणतो रसतामापद्यते, 
तथा खकार्यकारणाभ्यामभिव्यन्तो देवादिविषयरययादिश्चिदानन्दरूपतां प्राप्तो भावं 
माप्नोति । चमत्कारसतत्वासन््वाभ्यामनयोरभद इति भावः । संचारिभावानां प्रधान- 

9. “रस-* इत्यतः प्राक्र अथ भाव्रादीनामपि रसरूपत्वमाह्- इत्यधिकं ग-पुस्तके, २* ^तत्र 
रससवरूपयुक्तम्* इति ग, ६. भावादीनां खरूपमाह' इति ग. 
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धन भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जतः । 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः ॥' 

इद्युक्तदिशा परमारोचनया परम विश्ान्तिखानेन रसेन सहैव 
वतेमाना अपि राजानुगतविवाहपरदृत्तभृत्यवदापाततो यत्र ॒प्राधान्येना- 
भिव्यक्ता व्यभिचारिणो देवसुनिगुरुनृपादिविषया च रतिरुहुदधमात्रा 
विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापयमानाश्च स्थायिनो भावा 
भावशशब्दवाच्याः } तत्र व्यभिचारी यथा-“एवंवादिनि देवर्षो- 
इत्यादि । अत्रावहित्था , 

मुपपादयति- न भावदहीन इति । एवंचादिनीति । देवर्षो नारदे । अच 
रिवप्रसङ्गजातदषंसूचकख सुखरागादेरंजया गोपनमवहित्था ¦ सा चाधोगुखघ्वव्य- 
ज्ञयरुनया कारणेन लील्मकमलपन्रगणनरूपव्यापारान्तरासङ्गेन च ज्ञटिति प्रतीयत 
इति तस्याः प्रधानत्वम् । विभावादीनामलन्ततिरस्कृतत्वेन श्ङ्गारस्याम्रधानत्वम् । 

कामक 

1. न माचेति । भावहीनो मावासंवल्ति रसो नास्ति) न भवतीलयथः } यतो 

मवेभ्य् एव सामान्ययुणयोगेन रसा चिष्पयन्ते ! तथा रसवार्जितो भमावोऽपि नास्ति । 

तदुक्तम्--भ्योऽथो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्धवः । सरीरं व्याप्यते तेन शुष्ककाष्ठ- 
मिवाभिना \" इति ॥ 

१, ग-पुस्तके तु “न भाव~› इत्यस्य स्थने “यथा मरिच -' इति %ोकोऽस्ति, तततः “इल्युक्तदि शोद्रेकं 
प्राप्य रसस्य प्राधान्येऽपि राजाठुगतविवाहमवृत्तभू्यादापाततो यत्र प्राधान्येनाभिन्यक्ता व्यभिचारिणः सं 
नावः । यथा-"जाने कोपपराद्खखी प्रियतमा~' (इलयादि) । अत्र विधि प्रलयमूयेव प्राधान्येनामिव्यक्ता 

चमत्करारभूमिखात् । देवखनिय्॒नृपादिविषया रतिभाव व॒! कान्ताविषया रतिः परिपुष्टदशाया 

शयह्कारः । अपरिषुष्टे तु भावः । "निर्पादानषभारमभित्तावेव- { इल्यादि ) \ उद्धुद्धमाव्रस्थायी यथा- 
'सरत्यगस्ति पथिकः प्रपापाल्याज्ञाक स्पृशन् ६ सापि सरति वामाक्षी मजते सप्तवारिधीन् ॥° 

अत्र परस्परानुरागलक्षणाया रतेरद्योधमावम् । नन्वनुभावादिमिः परिपोषः । अनौचिलम्रदत्तत्व 
आभासो रसभावयोः 1 तदुक्त ध्वनिकृता--“अनौचिल्यादुते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम् 1 प्रसिद्धौ 
चिलयवाधस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ अनोचियं तु 'उपनायकनिष्ठस्वं तथा तूभयनिषठता । नीच पात्रगतत्वं 

च (तथा) नायकेनिष्ठता ॥ अतिनायकनिष्ठत्वं तिधग्विपयतादिकम् ॥ एवं रतेरनौचिलयं यवीदौ हास्यरौ- 

द्रयोः 1 भयस्योत्तमपाचत्वं धीरस्याधमपावरता ॥ दैन्यादिकै चोत्तमस्य राज्ञो राजान्तरस्तुतिः ! एवमा- 

दिष्वनौचिदयं चिन्तनीयं विचक्षणः # प्रथमं यथा--'अनत्ता एत्थ" इत्यादि । दिती्यं यथा--रावणस्य 
सी ताङ्ू्धगवर्णनम् 1 तृतीयं यथा-भिद्धीरतवर्णनम् । चतुर्थं यथा~'स्तुमः कं वामाश्ि क्वेणमपि विना रयं 
न रमसे~ ८ इद्यादि ) ! पश्चमं यथा--हयमीववये हयमरीवस्य जल्क्रीडादिवर्णनम् । त्िथग्विषयत्वं 

यथा--'मथु द्विरेफः (इद्यादि) । एवम्भ५ प्य् । भावाभासो यथा--राकासुधाकरसखी तराय 

तक्षी (इटयादि) । “भावस्य शान्तिर्दयः संधिः दावरता तथाः । कमेणोदाहरणम्--^तस्माः खद्दर ~ 

इति । अत्र कोपस्य प्रद्यमः ¦ "एकसिञ्ययने विपक्चरमणी-' (इत्यादि) । अत्रोस्सुक्यामावस्योद्वः । 

°उचस्िक्तस्य तपः पराक्रमनिेरभ्यागमादेकतः-” (इल्यादि) । अत्रावेगहुषंयोः संधिः + इतति पाठमैद+* 
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देव विषया रतिर्यथा सुकुन्दमालायाम्-- 
ध्दिवि वा मुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् | 
अवधीरितशारदारविन्दोौ चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥? 

मुनिविषया रतियथा-- 

“विलोकनेनैव तवामुना सुने कृतः कृतार्थोऽसि निवा्हिताहसा । 
तथापिं शुश्रूषुर गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥' 

राजविषया रतियंथा मम- 

(त्वद्वाजिराजिनिधूतधूठीपररुपङ्किराम } 
न धत्ते शिरसा गङ्ञां मूरिभारभिया हरः ॥ 

एवमन्यत् | 

उदु दमात्रखायिभावो यथा-- 

श्रस्तु किंचिसरिवृत्तधेयश्वन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफकाधरोष्ठे व्यापारयामास विरो चनानि ॥' 

अत्रे पार्वैतीविषया मगवतो रतिः । 

ननूक्तं प्रपाणकरसवद्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इति तत्र संचा- 

रिणः पार्थक्याभावात्कथं प्राधान्येनाभिव्यक्तिरिवयुच्यते- 

यथा मर्चिखण्डादेरेकीभावें प्रपाणके । २६१ ॥ 

दिवि वेति । हे नरकान्तक श्रीकृष्ण 1 मरणेऽपीदयपिना ` इदानीम् । अत्र वक्तः 
भ्रीकृष्णभक्तीच्छा रतिः \ विलछोकनेनेति । नारदं परति श्रीकृष्णस्योक्तिरियम् । 
निबरहितहसा विनारितपपिन । स्वद्वाजीति } राजानं भ्रति कखचिदुक्तिरियम् । 
गुरुविषया रति्यथा--“अस्मदोत्रमदत्तरः कतुभुजामद्यायमायो रवियंज्वानो वयमथ 
ते भगवती भूरय राजन्वती 1 अदय खं बहु मन्यते सह्वैरैरस्माभिराखण्डलो येनेता- 
वदर्न्धतीपतिरपि खेनायुगरहाति नः }` अचर दशरथस वसिष्ठे गुरौ रतिः । पित्रो- 
रपि गुरुत्वात्तद्धिषया रति्यथा-“जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिम्रहे ! मात॒भिघि- 
न्दयमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥` अचर श्रीरामस्य पित्रो रतिः । टेपादीलयादि- 
पदेन भिज्ञादेहणम् ! तत्र यथा--“अथ राज्यं<पया प्राप्तमय वाली हतो मया । 
हरीणामय पूज्योऽसि यद्धवाम्मिञ्रतां गतः ॥° अचरे सुप्रीवस्य श्रीरामे मित्रे रतिः ¦ 
“आदिपदाप्पुत्रादेरपि अरहणम् इदयन्ये ! तन्न । तद्विषयकरते्वैत्सररसत्वेनेव मन्थ- 
कृता दर्दितत्वात् । हरस्त्विति । परित्तेति उत्तेयर्थः 1 अञेति। उमायुखावलो- 
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उद्रेकः कसखचित्कापि तथा संचारिणो रसे । 
अथ रसाभासमावाभासो- 

अनोचिदप्रव्रत्ततै आभासो रसभावयोः }! २६२ ॥ 
अनौचित्यं चात्र रसानां भरतादिपरणीतलक्षणानां सामभ्रीरदि- 

तत्वे केकदेशयोगिखोपरक्षणपरं बोध्यम । तच्च वारब्युतपत्तये एकदे- 

रतो दद्यते-- 
उपनायकसंस्थायां युनिगुरूपलीगतायां च ¦ 
वहुनायकविषयायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम् ॥ २६३ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठले तद्रधमपात्रतियेगादिगते । 
रङ्गरेऽनौ चिद्य, रोद्रे गुवोदिगतकोपे ॥। २६४ ॥ 

कृनरूपानुभावमात्रेण व्यक्ता रतिरुदीपनविभावादिकृतपरिपोपरादहिलेन रसतां नाप- 
यत इति भावनव्यपदेश एवासयोचि-. इति भावः ¦ अनौचिलेति } रसभावयोरनौ- 
चियेन प्रदरततत्वे वर्वमानतवे सति रसाभासो मावामासशेदर्थः । अचर रसानामौ- 
चिलयमाह-अगीचित्यमिति ! अनोचिखपदमिलधैः ! सामग्रीरहितत्वे विभा- 
वादिरूपयावत्छारणासत्वे । एकदेरयोगित्वं यत्किविष्टक्षणसंबन्धः, तदुप्क्षणपरं 
तद्वो धतात्पयेकम् । तच अनोचिलयं च । उपनायकेति ! श्यद्वारे “श्वरे दक्षिणा- 
दाश्च नायकाः- इत्युक्तम् । नायकलरक्षणे (कुखीनः' इदयनेन सत्ुखजातत्वम् । 

(दीखवान्” इदयनेन सद्रृत्तत्वे च नायकस्य ङभ्य॒ते ! (नायकसामान्यगुणैमैवति यथा- 
संभवे क्ताः इदनेन नायिकायाश्च सद्र तलं रभ्यते । नायकस्य निषिद्धयोषित्संगमे 
नायिकायाश्च निषिद्धपुस्षसंगसमे सद्रत्तत्वं न भवतीति तद्विषयश्द्वारस्य यथोक्तना- 
यक्राभावादेकदेशयोगित्वम् । निषिद्धयोषित उक्ताः -ङ्गारतिरुके--संवन्धिमिच्न- 
द्विजराजहीनवर्णाधिकानां प्रमदा न गम्याः । व्यज्गास्तथा प्रव्रजिता विभिन्नमन्राश्च 
धमीर्थमनोभवक्घैः इति \ एवं योषितामपि संबन्ध्यादयः पुरुषा निषिद्धाः \ एव च 
सुनि युरपल्लीगतायां चेति चकारेण संबन्ध्यादिपल्यो वोध्याः } उपनायकसंस्थायामि- 
त्र संञन्ध्याद्यन्यतम उपनायको बोध्यः \ अन्यथा 'वहुनायकदिषयायाम् इति 
म्रतिनायकनिषटत्वे इदनयोरुपादानं व्यथ खात् ¦ वड्नायकेति । संबन्ध्यादिभिन्ना 
ऊपि बहुनायका निषिद्धा इति भावः! अनुभयनिष्ठायामिति 1 वविभिन्नमन्नाश्चः 
दयनेनान्यतरस्यां मतौ निषिद्धत्वादिति मावः । नायकस्य प्रतिपक्षः प्रतिनायकः । 
अस्य संबन्ध्यादिभिन्नत्वेनानिषिद्धिऽपि भवैरनभिमताचरणेनासद्ुत्तत्व नायिकाया इति 
मावः । अधमपातेति । असत्छृलजातनायक इदयथेः । तियेगादीति । तियै- 
गादीनां नायकरक्षणाभावादिति भावः । रौद्र इद्यादौ “अनौचिलम्" इन्वति । 
"कोधात्मक्तो भवे्रैदिः प्रतिश्यरेरमषितः । रूक्षप्रायो भवेदत्र नायकोभ्ल्युपरविग्रदः ४" 
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दान्ते च हीननिष्ठे गुबोद्यारम्बने हासे | 
बह्मवधादुत्साहेऽधमपत्रगते तथा वीरे ॥ २६५ ॥ 
उत्तमपा्रगतसत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र । 

तत्र रतेहपनायकनिष्ठत्वे यथा मम- 
'खामी मुग्धतरो वनं घनमिदं बाराहमेकाकिनी 

क्षोणीमाब्रुणुते क्षमालमलिनच्छाया तमःसंततिः ! 
तन्मे सुन्दर मुञ्च इष्ण सहसा वर्सति गोप्या भिरः 

रत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥ 
चहुनायकनिष्ठत्वे यथा- 

“कान्तास्त एव अुवनत्रितयेऽपि मन्ये 
येषां कृते सुतनु धण्डरयं कपोरु, ॥ 

इत्यनेन रोद्रे भरतिद््ूरजनितक्रोधः । न तु गु्वादिजनितक्रोधो नायक इति भावः । 
हीननिष्ठे रागादिदीनविषये । “गतेच्छो नायकस्तत्र तमोरागपरिशक्षयात् इ्युक्त- 
नायक्वेपरीयादनोचिदखयमिति भावः, ब्रह्मव धादीति । ब्रह्मवधादीनां वेदविरद्धाना- 
माचरणतया नायकत्वं न संभवतीयर्थः । अधमपाजगत इति । “उत्साहात्मा 
भवेद्रीरो दयादानादिपूर्वकः । चिविधो नायकस्तत्र जायते सत्वसंकुरः 1 गाम्भी्यौ- 
दा्यैशो टीयैधेथवीयोदिमूषितः । आव्जिंतजनो यश्च विरूढग्रोढविक्रमः ॥ इत्यु- 
्तगुणहीननायकगत इयर्थः । उन्तमेति } "बारलीनीचनायकः" इत्यनेन बाला- 
दिनायकत्वमेव भयानकस्योचितम् । एवमन्यरेति । अदैवहतपात्रगते करुणे, 
तत्त्वज्ञानपात्रगते बीभत्से, विरोषदरदितपाच्रगते आश्य, अपकायीरम्बने चत्पले- 
ऽनोचिदयं बोध्यमियर्थः । खामीति । सुग्धतसेऽतिमूढः विलम्बे प्रहारादिकं 
करोति, अथ चायन्तसुरतानभिज्ञः ! घनमिदयनेन भयदखम्, निविडतया जनद्र्शना- 
भावेन सुरतयोग्यस्थानलं च सूचितम् । एकाकिनीदयादिना गमने भयम्, खच्छन्दं 
रमखेति च सूचितम् । खन्दरेति पथि परिल्ागाय स्वः, अथ च खप्रियत्वं सूचितम् ।* 
अन्न श्रीकृष्ण संबन्धित्वेन गोप्यास्तद्नुरागोऽनुचित इति भावः । खामी निः- 

श्वसितेऽप्यपूयति--” इद्यादि परनायिकोदाहरणं तु न शङ्गाराभासः । तथात्वे 
[
1
 

1. एवभिति । एवं जातिदेशकाल्वणीश्रमवयोवस्थाप्रक्ृतिन्यवदारदिरप्यनौ विलयं परि- 
हरणीयम् ॥ 

‰, तमाङेति । तमाकवन्मलिना कृष्णा छाया कान्तियैस्याः सा ॥ 
8. पाण्डुरिति । इद कपोरूपाण्डिमवर्भनेनामुरागो दशितः । स च बहुनायकतिषय्- 

त्वादनुचितः ॥ 



तृतीयः परिच्छेदः । १९३ 

अनुमयनिष्ठत्े यथा--मारतीमाधवे नन्दनख माल्घ्याम् । 
'पश्चाटुमयनिष्ठव्वेऽपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेरामासत्वम् इति श्रीम- 

होचनकाराः । 
त्रोदाहरणं यथा-लावल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंदर्शनासा- 

ग्वत्सराजे रतिः । 
पतिनायकनिष्टतव यथा--दहैयम्रीववधे हयभ्रीवस् जलक्रीडावणने | 
अधमपात्रगतत्वे यथा- 

'जघनसखरनद्धपत्रवह्टी गिरिमह्टीकुसुमानि कापि भिद्धी | 

अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा खकचानुत्कचयां चार् भ्रौ ॥' 
ति्येगादिगतस्वे यथा-- 

“ह्टीमतह्टीषु वनान्तरेषु वह््यन्तरे वह्ममाहयन्ती । 
चच्चद्विपञ्चीकलनादभज्गसंगीतमङ्गीकृरूते स मूह्भी ॥' 

आदिशब्दात्तापसादयः | 
रोद्राभासो यथा-- 

“रक्तो विशार्लोकनयनः कम्पोत्तराज्ो सहु- 
सक्या कणेम्पेतभीधैतधनुबणो हरेः पयतः | 

ञआघ्मातः कट्कोक्तिभिः खमसङृदोर्विक्रमं कीतेय- 
त॑सास्पोरपटुर्यीधि्ठिरमसो इन्त भविष्ेऽजैनः ॥ 

श्ङ्भारे परनायकोदादरणमन्थेकं स्यादिति ध्येयम् । ज घनेति । गिरिमीकुषमानि 

कुटजपुष्पाणि ! उत्कचर्यांचकार बन्धयामास । महीति । मष्टीभिः प्रश्तेषु 
वनान्तरेषु वनमध्येषु 1 व्यन्तरे खाधिष्ठितल्तामिन्नरुतायां वतेमानम् । सुरता- 
थमाहयन्ती । चच्चत्। प्रवाहवननिरवच्छिन्रं विपचचीकलनादभज्ञया वीणासूक्ष्ममधुरनाद्- 
सार्येन विरिष्टं यत्संगतं तदङ्गकर्ते स॒ सरोदीपनोपकरणं कुरुते स । 
-आदिद्लब्दात् तियंगादिगतस्वे इखयत्रार्दिपदात् । रक्तोरफलेति । करणं सूतपुत्र 

भ्रतिश्चरम् । '्टरेः इयनादरे षष्टी । पदयन्तं कृष्णमनादृत्येलर्थः । आध्मातो दग्धः । 

“कटुकोक्तिभिः" इत्यत्र अने" इति रूपकं व्यज्गयम् । खं खकीर्यं स्कन्धस्य करे- 
णाघातोऽसास्फोटसतत्र पटुः । तत्कारीलर्थः । अन्न य्यष्रात्तरि गुरो कोधोऽलुचितः । 

1. हययीवेति । हयथ्ीवाख्यो दैत्यो विष्णुना दत इति कथाथिते कादमीरकभवै- 

म्ेण्टगप्रणीते महाकाव्ये ॥ 
2, मह्खीति । वनान्तेषु महीमतदीषु । प्रशस्तमष्टीष्विल्थैः ! विमाना चङ्ग 

वद्यन्तरे विमानं वछछमं अह्कमाहयन्ती सतीति योजना रमणीया ॥ 
सा० द० 9७ 



१९४ साहित्यदपेणे 

मयानकाभासो यथा-- 

८अशक्तुवन्सोदुमधीरलोचनः सहश्रर्मेरिव यख द्ेनम् । 
प्रविदय हेमाद्विदागरहान्तरं निनाय बिभ्यदिवसानि कौशिकः | 
स्ीनीचविषयमेव हि भयं रसप्रृतिः । एवमन्यत्र । 
भावाभासो रुजादिके तु वेश्यादिविषये खात् ॥ २२६ ॥ 
स्पष्टम् । 

भावस शान्ताबुदये संधिमिभ्चितयोः क्रमात् । 
भावस्य ज्ञान्तिरूदयः संधिः श्चवरता मता ॥ २२७ ॥ 

अाक्घुवन्निति । यख रावणस । कौशिक इन्द्रः पेचकथ्व । अत्रानौचिलयं॑दशै- 
यति--स्रीति । भावाभास इति प्रथमादिपदेन चिन्तादीनां द्वितीयादिपदेनान- 
नुरागिण्यादीनां प्रहणम् । यथा--(धकाञधाकरमुखी तरलायताक्षी सा सेरयौवन- 
तरद्धितविश्रमाङ्वी । तत्कि करोमि विदये कथमच्र मेरी तत्खीङृतिन्यतिकरे क इवा- 

युपायः ॥' अत्र नायिकायाः खीकारोपायचिन्तयाचुरागाभावो व्यज्यते। अचर 
चिन्ता अनुचिता । एर्व वरपादिविषयरतेः शात्रवादिविषयत्वेऽप्यनोचिलयम् । भाव. 
शान्दयादिमाद-भावस्येति । एतत्सक्तम्यन्तपदेनान्वेति । भावस्य व्यमिचारिणः । 
दान्लयादावाखाये सति भावशान्दयादिनामकाव्यात्मा भवतीयर्थः । शान्तिर्विरुद- 
सामग्रीबलात्प्रश्मावस्था।! उदयः खसामम्रीमाहाप्म्येनोद्रमावस्था। संधिश्भयसामभ्री- 

योगेन परस्परविमदंः । स च परस्परविमदैयोरेकनाशे चान्योत्पत्तिरियेवंरूपः । 
केचिन्तु--"विरुद्योरेरस्मिनतैकदेवावच्छेदकभेदेन स्थितिः संधिः इद्याहुः ! तत्न । 
वक्ष्यमाणोदाहरणासंगतिगप्रसङ् त्तत्रादच्छेदकाञुपपत्तः । अनुपस्थितस्यापि लक्षणादे- 
रवच्छेदकलं कल्प्यमिति चेत्, एकर्दैयसंगतेः । सिधितं पिश्रणं तच्र पूर्वपूर्वस्य 
वाध्यत्वेन उत्तरोत्तरस्य बाधकत्वेगैकत्र काव्ये निबन्धनम् ! बाध्यं च विरोधि- 

1. भावस्येति । भावय दान्तिनौश्चः । स चोत्पत्तिकालावच्छिनज्न व । उदय 

उत्पत्तिः ! संधिरन्योन्यानभिभूतयोरन्योन्याभिमावनयोग्ययोः सामानाधिकरण्यम् , तच्च 
टकरदेशद्त्तित्ववििटैककालढृ्तित्वरूपम् । सवलता बाध्यवाधकभावापन्नानायुदासीनानां 
वा भावानां व्यामिश्रणम् । दकव मकच्छरृतिजनकन्ञानगो चरत्वमिति यावत् । इति रसग- 

ज्ाधरकरतः ॥ 
2, राकेति । सीतासुदिद्य रावणस्योक्तिः । सा सीता "अस्तिः इति शेषः ! तत् तसाद् 

अनुपेक्षणीयगुणत्वात् कि करोमि तलछछामाय किमाचरामि । तया सह मेन्री क्रियतां 

तत्राह-- विद्ये कथमिति । अव सीताविपये मेत्रीं कथं केनोपायेन विदे करोमि । मैन्री- 
करणे न कश्चिदुपाय इत्यथः । एवं सति तया मम स्वीषतिमेमायमिति वुद्धिविषयीक्रणं 

तस्य व्यतिकरे संबन्धे अभ्युपायो हेतुः क इव् । अत्र इवशब्दः संमावनायाम् । इह चिन्ता- 

ख्यव्यभिचारिभावस्याननुरक्तनायिकाविषयतया आ मासत्वमिति भावाभासोदादरणत्वम् ॥ 



ततीयः परिच्छेदः १९१५ 

क्रमेण यथा- 
सुतनु जहिहि कोपं परय पादानतं मां 

न खट तव कदाचिक्कोप एवंविधोऽभूत् । 
इति निगदति नाथे तियगामीलिताक्ष्या 

नयनजलमनल्पं सुक्तसुक्तं न कंचित् ॥ 
अत्र बाप्पमोचनेनेप्याख्यसंचारिभावस् शमः| 

(चरणपतनप्रत्याख्यानाससादपराख्छुखे 
निथृतकितवाचारेदयुक्छा रुषा परूषीक्रते । 

व्रजति रमणे निःशस्योचेः सनयितहस्तया 
नयनसरिखच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेरिता ॥ 

अत्र विषादस्योदयः । 
(नयनयुगासेचनकं मानसब्च्यापिं दुष्प्रापम् । 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दनोति चमे ॥ 

सामभ्रीस्थगितपरिपुषिकलम् । बाधकत्वं च विरोधि । अस्मिन्मते दन्यवान् सबल. 
दाब्दः । बरूपरिपुष्टिप्रतिवन्धक्चम् । भावशान्तावेकसेव नाशः । उदये एकयै- 
वोत्पत्तिः । संधो योरेव सुहुर्विनाशोत्पत्ती । शबर्तायां बहूनां विनाशोत्पत्ती । 
इति विदोषः । केचित्तु--भावानासुत्तरोत्तरबख्वत्त्वं शवलता, वल्वत्तत्समूद्े वाः 
इयाहुः । तन्न । वक्ष्यमाणोदाहरणे दहि द्वयोदधंयोभावयोसुत्तरस्यैव वलवत्वं 
न तु यावतासुत्तरेषाम् । भावशान्तिसुदाहरति--सखुतन्विति । अनल्पं बहुतरम् । 
“परराम इति व्यज्यते" इति रोषः । अत्र पादपतनरूपप्रसादसामय्या ईष्यायाः प्रशमः 
खदते । भावोदयमाद-चरणपतनेति । चरणपत्तनस् प्रयाष्यानाचरणक्षेपा- 
दिना निराकरणात् 1 पराख्छुखे पसादरूपफलविसुखे । परुषीशृते लेददीने कते । 
स्तनस्थितहस्तयेति 1 सनमध्ये दस्तनिवेखनेन हृदय मा स्फुटेति हृदयाश्वास 
इति भावः । अचर नायक्प्रयाख्यानरूपस्तामग्या विषादः खदते । भावसंधिमाह-- 
नयनेति } नयनयुगस्ासेचनकमतितृ्िजनकम् । (तदासेचनकं तप्तेन स्यन्तो यख 
दनात्" इत्यमरः 1 मदिरः खञ्जनः ! मदयति आनन्दयति । दुनोति संतापयति । 
अचरैकसेव कामिनीरूपस्याल्युक्कृष्त्वेन आनन्दस्योपभोगाध्रयोजकत्वेन विषादस्य ज- 

1. त्ि्य॑गिति । तिक् यथा स्यात्तथा आमीलित अक्षिणी यया तथाभूतया ॥ 
2. निश्रतेति । निथतकितवाचार सहसानुपरुक्षिततविटाचरणेति तदथः ॥ 

8. मदिर इति । मदिरा दृषिविक्ेष इ्युचितम् । तदुक्तं संगीतकल्कायाम्--^सो- 

छटवेन परिलक्ता सेरापाङ्गमनोहरा । वेपमानान्तय दृष्टिमेदिरा परिकीतिता ॥° इति । 

दरविजयटीकायामप्ुक्तम्--°जाधु्णैमानमध्या या क्षामा चाद्विततारक्रा । टष्टिनेकसि- 



१९.३६ साहित्यदपेणे 

अत्र हषैविषादयोः संधिः | 
काका, शशलक्ष्मणः क च कुलं, मूयोऽपि' इर्येत सा 

दोषाणां प्रमाय मे श्रुतमहो, कोपेऽपि कान्तं सुखम् ! 
किं वक्ष्यन्त्यपकस्मषाः कृतधियः, ख्चेऽपि सा दुमा 

चेतः खास्थ्यसुपेहि, कः खलु युवा धन्योऽधरं पासति ॥ 
अत्र वितक्तौस्ुक्यमतिविसरणचङ्कदेन्यध्रतिचिन्तानां शवरुता ॥ 

इति साहिल्दर्पणे रसादिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 

[1 

नकम् । अ्युत्कृष्टज्ञानकाठे आनन्द उपमोगाप्रयोजकलज्ञानकाटे विषादः 1 

विरुद्धयोरपि तयोरेकस्मिन्पम वेशः कारुखाघयेन संसभैप्रतिभासः । भावराबर्ता- 

माह--क्राकायैमिति । उरवशीविरदात्खमरणमुपक्रम्य पश्वान्निवर्वमानसख पुरूरवस 
उक्तिरियम् 1 अकार्यं लिया सह मरणम् 1 श्रक्ष्मणश्वन््रस । सा उर्वशी । मे मम 
श्रुतमधीतम् । सुखमिति तस्या इति रषः । धास्यति पास्यति । कक्मिदयन्तेन चन्द 
कुरे घी विरहादात्महननमका्य मिव्येवंरूपविचाररूपो वितकैः । सेव्यन्तेनोत्युक्यम् । 
श्रुतमिखन्तेन सर्वैथा तदसुरागो दोषयिवेलयर्थनिधौरणरूपा मतिः । सुखमिदन्तेन 
मुखस्य कमनीयलस्मरणम् । कृतयिय इलयन्तेन शङ्का । दुरुभेदयन्तेन खानोजस्यरूपं 
दैन्यम् । उपैदीलयन्तेन ध्रतिः ! धाखतीलयन्तेन चिन्ता व्यज्गया । अच्र द्रयोद्यो भी- 
वस्य पूर्वस्य प्रशामाह्गस्य बाध्यलम् \ उत्तरस्य विप्रखम्भाङ्गस्य बाधकम् । चिन्तार्यां 
विश्रान्तेस्तदङ्गकस्य विग्ररूम्भद्ान्नारसय चान्तावेक्षया परिपोषः तस्याप्यन्तरान्तरा 
ग्रमोदयदेकान्तमभिलषसख नासखायमिति खण्डरसलमिदयवधेयम् । उभयाङ्गसय 

भावसमूहस्य बाध्यबाधकभाव सुख्यवेनाखायत इति भावशवर्ताया एव प्रधा- 
नत्वमिति ॥ 

इति श्रीरामचरणतकवागीरामद्यचा्विरचितायां साहिखयदपेणविकतौ 

तृतीयः प्रकाराः । 

तापाज्गा मदिरा तरुणे मदे ॥ इति । तचुक्ते अक्षिणी यस्यास्तस्या इयेवं व्याख्येयम् 
एतेन भ्मदिराक्षि मदाननापितम्-> इति रधुवं्श्षोकव्याख्याने माचत्यनयेति मदिरा 

रोकप्रसिद्धा । तथापि न्नायं मदिरलोचनाःः इद्यादि प्रयोगदरोनान्मायलास्यामिति 

मदिरे अक्षिणी यस्या इति वदन्मदिनाथः प्रदयुक्तः \ 

1. काका्यमिति । इह कदयेन सदयनवस्थानग्रतिपादनेनालन्तानोचिलं प्रकाद्यते ॥ 
2. अपीति । अपिना संभावनोत्कटता चोल्यते ॥ 
8. मे इति । आकरे “नः” इलयेव पाठो ृदयत्ते, स एव ज्यायान् । बहुवचनेन स्वोत्क- 

पेखामात् ॥ 

4 कृतधिय इति । कृते सदाचारे, अथवा कते महालमभिरा चरिते पुण्यकर्मणि धीयषां ते ॥ 



^, 

चतुथः परिच्छेदः | १९७ 

चतुर्थः परिच्छेदः । 

अथ काव्यभेदमाह-- 

काल्ये ध्वनिशणी भूतव्यज्जं चेति दविधा मतम् । 
तत्र 

चाच्यातिश्षयिनि व्यञ्च ध्वनिसत्काव्ययत्तमम् ।॥ १ ॥ 
कान्यखरूपं निरूप्य विभागमाह-- काव्यमिति ! व्यङ्गय इति सतीलर्थः । 

ध्वन्यत्ते व्यज्यतेऽस्मिन्वाक्यार्थसमुदाये । गुणी मूतव्यज्ञयेऽप्युक्तव्युत्पत्तिसं भवेऽपि 
ध्वनिपदस्य निर््तरूडिसापेक्षलान तच्र व्यवहारः । वस्तुतस्तु ध्वन्यत इति ध्वनी 
रसादिः । ध्वनतीति ध्वनिः शब्दादिगता शकिः ¦ ध्वनन ष्वनी रसादिप्रतीतिः । 

नक 

1. वाच्येति । वाच्याद् अभिधाब््तिप्रतिपाचाद् अर्थाद् व्यज्य व्यजनादृत्तिप्रतिपा- 

बेऽथं अतिद्ययिनि अधिकचमत्कारजनके सति उत्तमं काव्यम् । तद् घ्वनिः! “उच्यते 
इति देषः । तदुक्तं राजानकानन्दवधनाचार्यैः---“प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः । 
व्याकरणमूल्लात्सर्ववि्यानाम् । तेच श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति इति । 

“मओ्रश्ष्कुढी संतानेनागताः अन्त्याः शब्दाः भ्ुयन्तः इति मक्रियायां शब्दाः श्रूयमाणा 
इप्युक्तम् । तेषां घण्टानुरणनरूपत्वं तावदस्ि । ते च ध्वनिश्ब्देनोक्ताः ¦! यदाह भग- 
वान्भवृहरिः-- भयः संयोगवियोगाभ्यां करणैरूपजायते । स स्फोटः चाब्दजः शब्दो ध्व- 
निरिस्युच्यते बुधैः ॥ एवं घण्टादिनिहौदस्थानीयोऽनुरणनात्मोपलक्षितो व्य्छोऽप्यथो 

ध्वनिरिति व्यवहृतः । इलयेष प्रकारोऽव्यक्तशब्दानामेव वतैते । व्यक्तशब्दानां तथा श्रय- 
माणा ये वणो नादशब्दवाच्या अन्चुद्धिनिगरद्याः स्फोयभिव्यज्ञकास्ते ध्वनिश्चब्देनोक्ताः । 

यदाह भगवान्स ॒ष्व--श्रलयैरनुपाख्येये्रहणानुग्रहेस्तथा । ध्वनिप्रकारिते खब्दे ख- 

रूपमवधायेते ॥ इति ! तेन व्यज्को शब्दार्थावपीह ध्वनिङ्चब्देनोक्तै । किंच वणेषु 
तावेन्मात्रपरिमणेष्वपि सत्यु । यथोक्तम्--“अल्पीयस्रापि यलेन शब्दमुच्चारितं मतिः । 

यदि या नेव गृह्णाति वणे वा सकर स्फुटम् ।।* इति । तेषु तावत्लेपु श्रूयमागेषु क्तयोऽन्यो 
दत्तविरुभ्वितादिवृत्तिमेदात्मा प्रसिद्धद्च्चारणादिव्यापारादभिव्यक्तः ख ध्वनिरुक्तः । यदाह 
स एव--.खन्दस्योध्वंमभिव्यक्तेवत्तिमेदास्ु वैकृताः । ध्वनयः समुपोहन्ते स्मोटात्मा 

दीव भियते ॥° इति व्याचचख्युरा चायांमिनवयुप्तपादाः । अयं निष्कर्षः--पयादिमिर्वण- 

9, शवरन्यत्तेऽसिन्निति रब्दार्थसखदाय इयर्थः । अत्र सप्तम्यर्थो वृत्तितवम् ! तच ब्यज्ञनाजन्यवो- 
धररूपस्य ध्वननपदाथय्येकदेशे व्यज्जनायामन्वेति । तथा च यद्ुत्तिव्यज्ञ नाजन्यबोधविषयो रखादिः # 
ध्वनिरिल्यथः । वस्तुतस्तु--ध्व्रनति व्यञ्जनया रसादीनमलयाययतीति ध्वनिः खब्दा्थसषयुदाय इयथः 1 

एवं ध्वरन्यतेऽसःविति व्युत्पत्या रसादिरपि 1 एव ध्वननं ध्वनिरिति व्यञ्जनाजन्यवोधोऽपि ! एवं ध्वन्यते 
ऽनयेति व्युस्पस्या व्यञ्जनापि ध्वनिरिल्यवधेयम् । वस्त्वरुकारष्वन्योः कान्यघटकत्वामविऽपि काव्यो- 
त्कर्षतया तद्धथज्कशब्दार्थयोर्ध्वनित्वमवगन्तव्यम् । अन्यथा वक्च्यमाणध्वनिकान्यप्रकारसंख्यातुपपत्तेः १ 

उणीमूतम्परह्न येऽष्युक्तव्युत्पत्तिसंभवेऽपि ध्वनिपदस्य निरृक्तरूडिसावे्षुत्वात्न तत्र॒ व्यवहारः । इति कए 

-चित्कः पाठः" 
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चाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यङ्ग्यार्थे ध्वन्यतेऽसिन्निति व्युस्पत्या 
ट €. € ५ 

वनिनोमोत्तम काव्यम् । 

भेदौ ध्वनेरपि द्ाबुदीरितौ रक्षणाभिधामूरो । 
अविवक्षितबाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यघ ॥ २॥ 
[ (प 

तरत्राविवक्चितवाच्यो नाम रक्षणामूखो ध्वनिः । क्षणामूर्खाद- 

चात्र वाच्यमविवक्षितं बाधितशखशूपम् । विवक्षितान्यपरवाच्यस्तव- 

भिधामूलः । अत एवात्र वाच्यं विवक्षितम् । अन्यपरं व्यज्गयनिष्ठम् । 

अन्न हि वाच्योऽभैः खदूपं पकारायन्नेव व्यज्गया्थेस्य प्रका 

दकः । यथा-- प्रदीपो घटस्य । अभिधामूरस बहुविषयतया पश्चा- 

निर्देशः । 

इति व्युत्पत्तिमेदाद् ध्वनिपदार्थभेदो बोध्यः । काव्यात्मभूतस्य ध्वनेरभेदेनेव ध्वनि- 
काव्यप्रभदानाह--येदाविति । इह यद्यपि वस्वरुकारध्वनीनां कान्यात्मलं नाद्गी- 
छृतं तथापि रसादि प्रकषंकत्वेनैव तेषां कान्यात्मलमिलयभिप्रायेण तत्साधारणं ध्वनि- 
म्रमेदनिरूपणे प्रक्रमत इति भावः । ठक्चणाभिघामूखाविति । रक्षणामूखोऽभि- 
धामूलश्चलर्थः । तयोः परिचायकावाह-अविवश्चितेति । "आयः" इति शेषः । 
अन्योऽभिधामूङः । अभिधामूरु इति ध्वनिरियचुषज्यते 1 अत एव अभिधामूर- 

लादेव } वाच्यार्थस्य व्यज्गयपरलमुपपादयति--अन्न हीति । बवाच्यार्थय सखोप- 
स्थितिद्रारा शाब्दबोधं भ्रति कारणलमिलयभि्रयेणेदम् । पश्चाननिर्देश्य इति । 
तथा च रक्षणामूखध्वनैरल्पविषयलात्सूचीकयाहन्यायेन प्रथमं निर्देश इति भावः । 

समुदायसूपयैः क्षणिकः पदैः स्फोररूपो निलः शब्दो व्यज्यते, तेन चाभिव्यक्तेनाथः 

प्रतीयत इति ताष्रृश्षस्य प्रधानीभूतस्फोटन्यज्ञकस्य वर्णसमुदायरूपस्य पटादिशब्दस्य 

ध्वनिरिति संति वैयाकरणानां सिद्धान्तसरणिः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यः प्रधानी- 

मूतव्यज्जयव्यजकप्वसताधम्यौद्ुणीभूतवाच्यं॑यब्यज्जयं॑तव्यजनक्षमख रान्दार्थयुगलरूपस्यो- 

तमकान्यसय ध्वनिरिति संज्ञा विहिता । तदक्तं ध्वनिकरिः--व्यत्राथैः सब्दो वा तमथ- 

मुपसजनीक्ृतस्वाथौ । व्यङ्कः कान्यविदेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥° इति ॥ 

1. अविवश्चितेति । अविवक्षितमनुपयुक्तमन्वयायोग्यं वा वाच्यं वाच्योऽर्थो य- 

सिन् सः॥ 

2, विवक्षितेति । विवक्षितं वाच्यतावच्छेदकरूपेणान्वयनोधविषयः । अन्यपरं व्यज्ञञो- 

पस्षजंनीभूतं च वाच्यं वाच्योऽथौ यत्र तादृशः ॥ 

१. भ्वाच्यात्-* इति फक्किका नास्ति ग-पुस्तके. २. (तज- इ्यादिः “-प्चािर्दशः । इयन्तः 

पाटो ग-पुस्तके नास्ति. ३* “कान्य ~ इत्यादिः “इति भावरः" इलयन्तः पाठः पुस्तक्रान्तरे नास्ति. 



चतुर्थः परिच्छेदः | १९९ 
| 

अविवक्षितवाच्य भेदावाद- 
अथोन्तरं संक्रमिते वाच्येऽन्लन्तं तिरस्छृते । 
अविवकषितवाच्योऽपि ष्वनिरदेविध्यम्च्छति ॥ ३ । 

अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिरथान्तरसंक्रमितवाच्योऽध्यन्ततिरस्छृत- 
वाच्येति द्विविधः । यत्र खयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः खविरोषदू- 
पेऽथोन्तरे परिणमति तत्र सुर्याय खविदोषरूपाथीन्तरसंकरमित- 
त्वादथोन्तरसंक्रमितवाच्यतवम् | 

यथा-- 
"कदली कृदलठीं करमः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
मुवनत्रितयेऽपि विमतिं तुकमिदमूख्युगं न चमूरुदृशः ॥' 
अत्र द्वितीयकदव्यादिचन्दाः पौनरुक्तयमिया सामान्यकदल्यादिरूपे 

मुख्यार्थे बाधिता जाच्यादिगुणविशिषटकदव्यादिरूपमर बोधयन्ति । 
जाञ्या्तिरायश्च व्यङ्गयः | 

सविवक्षितवाच्यसेति ध्वनेरिति शेपः । यत्रेति । श्रङृतान्वयेः इति रोषः । ख्यं 

सुख्यतावच्छेदकरूपेण खविशेपरूपरे खीयसुख्यतावच्छेद्करूपरेण खविदोषररूपे ख- 
करीयसुख्यतावच्छेदकव्याप्यधर्म परिणमति विशेष्यतया भासते । अथौन्तरे सं- 
कमितलाद् विशेष्यतया भासमानत्वात् । एतेन सुख्यार्थसखय सुख्यतावच्छेदकरूपेण 

म्र्तान्वयानुपयोगितवं बाधस्तस्येव विशेषणान्तररूपेण वोध इतीयसुपादानलक्षणेति 
सूचितम् । कद रीति ! भणिबन्धादाकनिष्टं करस करभो वहि” इद्यमरः । चमू- 

रुभगविरोषः । जाङ्यादी ति । जाच्यं शैयम् । ययपि रयं पयस्येव तथापि 

तख परम्परया कदटीदृत्तिमवगन्तव्यम् । आदिना हखत्वककेशत्वयोग्रंह णम् । 
नच दोलयादीनामन्यत्ापि सत्त्वात्कथं कदटीयादिव्याप्यत्वमिति वाच्यम् । “रोदादि- 

विरोषदेवात्र विवक्षितत्वात् । जाञ्याद्यतिरयश्चति 1 व्यङ्गयो लक्षणप्रयोजन- 

बोधविषयः । सर्वत्रेव मुख्यार्थस्यामेदः संबन्धः । एवं च कदल्यतिश्चीता करभो- 

-ऽतिहलः करिराजकरोऽतिककंशा इति हेतोश्वमूरह्य इद मीदशमृश्युगं सुवनत्रित- 

येऽपि वुखां साददयं न विभर्तादयर्थः । घरादौ सर्वथा सादृद्यं न संभवति । यच्र ठु 
कदल्यादौ साद्दयं संभाव्यते तदतिशे्ादिनापङ्ष्टत्वमिति खतरां मुवनवरितये तुरा 

कति कग 
क ाान०५७००००००५० 1) 

1. अथौन्तरेति । अथौन्तरे उपयोगिनि रक््यतावच्छेदके संक्रमितमाश्रयत्वेन परिणतं 

वाच्यं यच तदुरः ॥ 

2. अत्यन्तेति । अलयन्ततिरस्क्रतं न केनापि सूपेणान्वयप्रविष्टं वाच्यं यत्रे ताटररः ५ 

१. 'जविवक्ित- इत्यादिः “-तिरस्कृतत्वाजहल्लार्था » इत्यन्तः पाठो म-पुर्तके नास्ति. 
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यत्र पुनः खां सर्वथा परिसयजन्रथौन्तरे परिणमति तत्र सुख्यार्थ- 
स्याव्यन्ततिरस्छृतत्वादघ्यन्ततिरस्कृतवाच्यसम् । 

+ 

“निःश्वासान्ध इवाददशेश्वन्द्रमा न प्रकाश्यते ॥ 
अत्रान्धशब्दो मु्यार्थे बाधितेऽप्रकाश्चरूपमथे बोधयति । अपरका- 

रातिरयश्च व्यङ्गयः । अन्धत्वाप्रकारत्वयोः सामान्यविरोषभावाभावा- 
ाथौन्तरसंक्रमितवाच्यतवम् । 

यथा-- 
“भम धम्मि वीसत्थो सो सुणओ अज मारिभ देण । 
गोखाणडकच्छक्रुउङ्गवासिणा दरिञसीहेण ॥° 
जत्र श्रम धार्मिक-' इत्यतो अरमणस्य विधिः प्रकृतेऽनुपयुज्यमा- 

(५ ७ ७ ४ नतया अमणनिषेधे पयेवस्यतीति विपरीतलक्षणाशङ्का न कार्या । यत्र 
स (~ (~ ४ (~ ~ = खट विषिनिषेधावु्प्स्यमानावेव निषेधविष्योः पय॑वसतसतत्रैव तद्- 
नास्तीति भावः । अत्र व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गयः । यत्र पुनरिति चाब्द इति रोषः, 
सवेथेति । सुख्यतावच्छेदकसेव द्यागो नतु मुख्यस्य, अचर तूभयोरिति भावः । 
अथौन्तरे सुख्यार्थभितरे परिणमति लक्षणया वर्व॑ते । अद्यन्ततिरस्छृतत्वात् सर्वथा 
चाध्यतात् । निःश्वासान्ध इति । निःश्वासेनान्धोऽप्रकाश आदर्शो दपण इवे- 
दर्थः 1 मुख्यार्थे इृश्िहीनकूपे प्रकाहश्वाकचक्यं तद्रहितः । अचर चाक्चुषज्ञानाजन- 
कत्वरूपेकधर्मेवत्वं सु्यरक्ष्ययोः संबन्धः । सामान्यविहेषाभावादिति । 
सुख्यार्थतावच्छेदकलक्ष्यतावच्छेदकयोः सामान्यविदेषामाव एवाथौन्तरसंक्रमितवा - 
च्यत्वे भवति । यथा--त्वामसि वच्मि इद्यादौ । नच प्यस्य मिञ्ाणि मित्राणि 
राच्रवः राक्रवस्तथा । अनुकम्प्यो ऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति ॥ इवयादो 
काव्यप्रकाशकारदत्तोदाहरणे मिच्रलादीनां सुद्यतावच्छेदकानां लक्ष्यतावच्छेदकैराश्च- 
सल्रनियच्रणीयलन्लेहदपाचवेः सह सामान्यविशेषभावाभावात्कथसुक्तनियम इति 
वाच्यम् । आश्वसलादिविशेषयेवाच्र विवक्षितात् ! ननु "भम घम्मिअ~ इयादौ 
विपरीतलक्षणासत्त्वे नादयन्ततिरस्कृतवाचच्यध्वनेरिदमुदाहरणं भविशरुमहंतीति विग्रति- 
पदयमानं प्रलयाह-भम धस्मिअ इति । शनम धार्मिक विश्वस्तः स श्वाद्य मारि 
तस्तेन । गोदावरीकच्छकुञ्ञवासिना दकप्तसिहेन ॥° इति संस्कृतम् । आश्रमस्थायाः 
कुरूटाया गोदावरीङुल्लरूपे संकेतस्थाने प्रयहं पुष्पावचयेन कतसंकेतभङ्ग॒खप्रेरि- 
तङुकरुरोपद्रवेणाप्यनिडत्तं धार्मिकं प्रति तस्या एव दिनान्तरे उक्तिरियम् । गोदा- 
-1. निःशासेति । देमन्तवणैने पञ्चवच्यां रामस्योक्तिरिथम् । एतत्पूवौ ष॑स्तु--रवि- 

संक(न्तसौभाग्यस्वषारावृतमण्डलः ।* इति ॥ 



चतुथः परिच्छेदः | २०१ 

वसरः । यत्र पुनः प्रकरणादिपयीलोचनेन विधिनिपेधयोनिपेधविधी 
अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव । 

तदुक्तम्- 
कचिद्धाध्यतया ख्यातिः कचित्ल्यातस बाधनम् । 
पूर्वत्र रक्षणेव खादुत्तरत्राभिधेव तु ॥' 

अत्राय सुस्यार्थखाथौन्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु तिसेभावः । 
अत एवात्राजहत्छाथा सक्षणा । द्वितीये तु खार्थखान्तन्तं तिरस्छृत- 
त्वाज्हत्छाथां । 

विवक्षिताभिधयोऽपि द्विमेदः प्रथमं मतः | 
असंरक्ष्यक्रमो यत्र व्यङ्ग्यो रक्ष्यक्रमस्तथा ॥ ४ ॥ 

विरवक्षितान्यपरवाच्योऽपि ष्वनिरसंरक्ष्यक्रमव्यङ्गयः संरश्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयश्चेति द्विविधः । 

तत्रायो रसभावादिरेक एवात्र गण्यत् । 
एकोऽपि मेदोऽनन्ततवात्संख्येयस्तख नैव यत् ।॥ ५॥ 

व्री । यो दिनान्तरे लामुद्धेजयति स श्वा गोदावरीतीरनिकुज्ञवासिना रप्तसि- 
हेन मारित इलयन्वयः । श्रकृते तात्प्यविषयीभूतखेर विहारे उत्पत्यमानौ उत्पत्यमा- 
नान्वयबोध । अन्वयबोधास्ागिदर्थः 1 तदवसरो विपरीतलक्षणावसरः । एवं चात्र 
छक्षणामूलध्वनेरवसरो नास्तीयर्थः । ष्वनित्वमभिधामूकष्वनिलम् । बाध्यतया वि- 
परीताथं पयवसन्नतया ख्यातिरन्वयवबोधः ¦ द्यातस्यान्वयवोधविषयीभूतस्य वाधनं 
बाधोदयाद्विपरीता्थपयैवसानम् । लक्षणा लक्षणामूलो ध्वनिः । अभिधा अभिधामूलो 
ध्वनिः । अचर लक्षणामूरध्वनो आयेऽथौन्तरसंकमितवाच्ये \ द्वितीयेऽखन्ततिरस्छ- 
तवाच्ये जदत्खाथां रक्षणेयनुषज्यते ! प्रथममिति । पश्वादस्यापरे भेदा वक्तव्यः 
इति भावः । यत्र ध्वनौ । छक्यम इति ! व्यज्ञय इद्यन्वयः ! आयो ऽसंरश्षयक- 
मव्यज्ञयः ! आदिना रसाभासादिभरदणम् ! एकप्रकारत्वे हेतुमाह-एकोऽपीति । 

1, असंलक्ष्येति ! सम्यड न रक्षयितुं शक्यः कमः पोवौपथै यख तादो व्यञ्जय 
यस्सिन्सः । स्फुटे प्रकरणे ज्लटिति म्रतीतेषु विभावालुमावन्यभिचारिषु सहृदयधुरीणेन 

म्मात्रा स्षेणैव कालेन प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पो वौपयैक्रमखासंलक्षणादसंर्यक्रमो 
व्य॒पदिदयते । यत्र तु विचारवेचं प्रकरणम्; उन्नेया वा विभावादयस्तच सामयीविल.- 

म्बाधीनं चमत्कृतेमीन्थयमिति संलक्ष्यक्रमोऽप्येष मवति ॥ 

१. ~-क्रमव्यङ्गयः' ग. २, श्लक्ष्यव्यज्गयक्रमः परः ग, ३. ग-पुरतके तु "विवक्ित- इलयादि 
"द्विविधः इदन्तः पाठो नास्ति. 
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उक्तखषूपो भावादिरसंलक्ष्यकरमव्यङ्गयः । अत्र व्यज्गयप्रतीतेर्वि- 
भावादिप्रतीतिकारणकल्वात्करमोऽवद्यमसि, किंतुत्पख्पन्रशतव्यतिभेद- 
वृह्टाघवाच् संरक्ष्यते । एषु रसादिषु च एकस्यापि मेदस्यानन्तलास्सं- 

ख्यातुमदक्यसवाद संरक्ष्यक्रमव्यङ्गयष्वनिनाम काव्यमेकभेदमेवोक्तम् | 
थ भ १ ६ ५ 

तथाहि-एकसेव श्रङ्गारसखेकोऽपि संभोगषूपो भेदः परस्परालिङ्गना- 
धरपनचुम्बनादिभेदालरयेकं च विभावादिवेचिज्यास्संख्यातुमश्चक्यः 
का गणना सर्वेषाम् । 

शब्दाथौ भयशक्तयुत्थे व्यङ्कयेऽनुखानसंनिभे । 
[कद कभ 

ध्वनिरेक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्िविधः कथितो बुधैः ॥ & |) 
अनन्तलादतिबहुरुलादसंष्येयः संद्यातुमश्चक्यः 1 तस्य रसभावादेमेलनेन । भेदनं 
व्यतिभेदः । खाघवाच्छीघ्रोत्पन्नत्वात् । .सःः इति रोषः । एषु च रस्भावादिषु च। 

अनन्तत्वादिति 1 संव्यातुमशक्यत्वादिलयत्र हेतुः । उक्तमर्थं विश्ेषाख्यानेन 
दढयति- तथाहीति । विभावादीनां वैचित्य।द् वैलक्षण्याचेखयन्वयः । रक्ष्यक्रम. 
व्यज्गयधष्वनिमाद-दाब्देति । शब्दस्यार्थस्य तदुभयसख च रक्तेरत्तिष्टति आविभ- 

1. शब्देति । ननु सब्दद्यत्तया यवार्थान्तरं प्रकाश्चते स॒ यदि ध्वनेः अ्रकारस्तहि 
छेपस्य विषय एवापहृतः स्यादियत्राह ध्वनिकारः-“आक्षिप् एवारुंकारः शाब्दशकत्तया 

प्रका्ते 1 यसिन्ननुक्तः रब्देन शब्दशक्तयुद्धवो हि सः ॥` यसादलंकासो न वस्तुमात्रं 

यस्िन्काव्ये प्रकाश्यते स एव रब्दशत्तयुद्धयो ध्वनिः । वस्तुद्ये च खब्दश्यत्तया प्रका- 

दयमाने शेषः । यथा--धेन ध्वस्तमनोभवेन इत्यादो । नन्वलंकारान्तरम्रतिभायामपि 
शछषग्यपदेङो भवतीति दशित्तं भद्ोद्धटेन तत्पुनरपि रब्दशक्तिमूलो ध्वनिर्निरवकाश 
इत्याशङ्य (आक्षिप्तः इत्युक्तम् } चब्दरात्तया साक्षादरुकारान्तरप्रतिभा यथा--(तस्या 

विनापि दारेण निस्तगौदेव हारिणौ । जनयामासतुः कस्य विसयं न पयोधरौ ॥> अत्र 
दरङ्गारव्यमिचायी विसयाख्यो भावः साक्षादियोधाककारश्च म्रतिभास्तत इति विरोधच्छाया- 

नुय्ाहिणः श्ेषस्यायं विषयः । न त्वनुसवानोपमव्यज्गयस्य ध्वनेः । यत्र॒ तु सामथ्यक्िपत 

सदरुकारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्वं एव ध्वनोवेषयः । यथा हषेचरिते-- “कदाचि 

त्कुसुमस्मययुगयुपसंदरन्नजम्भत्त यरीप्माभिधानः संफुटमलिकाषवराट्ृद्यासो महाकालः । 

जन्र ऋतुवर्णनप्रस्तावनियच्रितता अभिधा्ञक्तयः । अत एव "अवयवप्रसिद्धेः ससुदायम्रसि- 

दवि्वैरीयद्वी इति म्यायमपाङ्घुर्वन्त्मे मद्यकालग्रथृतयः ब्दा एकमेवाथेमभिधाय कृत- 

कुलाः । तदनन्तरमर्थावगतिः शब्दशक्तिमूलाद् ध्वननव्यापारादेव । तत्र केचिन्मन्यन्ते-- 

यत एतेषां शब्दानां पूर्वमथौन्तरेऽभिधान्तरं दृष्टं ततस्तथाविधेऽथान्तरे ृष्टतदभिधाशक्ते- 
रेव प्रतिपन्त॒नियन्रिताभिधादक्तिकेभ्य एतेभ्यः अ्रतिपत्तिध्वननय्यापारदेवेत्ति शब्दशक्ति- 

१. गपुस्तके तु “उक्तखरूप~" इत्यादिः 'सर्वेषाम्- इत्यन्तः पाठो नास्ति, २ शविभावादितिः 

इति पुस्तकान्तरे. 
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करमरक्ष्यत्वादेवानुरणनषूपो यो व्यज्गयस्तस्य राब्दाक्तयुद्धवत्वेन, 
अर्थराक्तयुदधवत्वेन शब्दार्थे्चत्तयद्धवत्वेन च त्रे विष्यात्संकक्षयक्रमव्य- 
ज्यनाश्चो ध्वनेः काव्यसापि त्रैविध्यम् । 

तत्र 
वस्त्वरंकाररूपत्वच्छब्दश्॒युद्धवो दिधा । 

अरंकारशब्दस प्रथगुपादानादनलंकारं वस्तुमात्र गृ्यते । तत्र 
वस्तुरूपशब्दरात्तयुद्धवो व्यज्ग्यो यथा- 

'पन्थिञ ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थङे गामे । 
उण्णअ पहर पेक्खिऊण जइ वससि ता वप्तस ॥? 

चति यत्तस्मिन् । अनुखानः प्रतिध्वनिः ¦ तस्य खट जनकीभूतचब्दोत्तरजायमानल- 
रूपक्रमो रक्ष्यते तत्संनिमे तततल्ये व्यज्य सतीर्थः । क्रम व्यज्प्रतीतिपौवं- 
ययेस्य खक्ष्यलात् स्फुरप्रतीयमानलात् । अनुरणनरूरः प्रतिष्वनितुल्यः । वस्त्वद्ध- 
कार रूपत्वादिति 1 '्यज्स्यः इति रोषः । अनरुकारमिति । अरंकारश- 
व्दोऽत्र धर्मपरः । तेन न विद्ते अङुंकारो यत्रेति वैहुरीहिः । रव्पुरुषसमसे छ्की- 
ववं न स्यात् । शशेषतस्पुरुषद्वनद्रावन्यस्थपदलिङ्गको' इलयनुरासनेन पुंस्वभ्रसक्तेः 
पन्थिअ इति 1 "पथिक नात्र खस्तरमस्ि मनाकप्रस्रस्थकले भामे । उन्नतपयोधरं 
रक्ष्य यदि वससि तद्रस ॥ इति संस्कृतम् । निवासाधथिन पथिकं प्रति खर्यदूल्या 

मूलत्व व्यज्जयात्मत्वं चेव्यविरद्धम् । जन्ये तु--सासिधव दिवीयार्थसामय्यं भ्रीष्मस्य मी- 

षणदेवताविरोषसादृदयात्मकं सहकारित्वेन यततोऽवलम्बते ततो ध्वननव्यापाररूपोच्यते 
इति । एके तु--रोब्दश्ष तावद्धेदे सति चब्दाथश्षेऽपि राक्तिमेदाच्छब्दभेद इति दर्शने 

दिदीयः दब्दस्त्ानीयते । स च कदाचिदभिधाव्यापाराद् यथोभयोत्तरदानाय् शतो धा- 

वति-- अलम्बुसानां याताः इति प्रश्चोत्तरादो । वा तत्र चब्दान्तरवकादपि तदथौन्तरं 
प्रतिपन्न प्रतीयमानमुन्त्वासदीयमानमेव युक्तमिति । इतरे ठ--संफुलमष्ठिका एव॒ धव. 
लाट्रहासोऽस्येति व्याख्यानाश्रयये यदयथस्रामभ्यं तेन द्वितीयाभिथैव प्रतिप्रसूयते ! ततश्च दवि 

दीयोऽ्थाऽभिधीयत एव न ध्वन्यते । तदनन्तरं तु तसय द्वितीपायैश्च प्रतिप्नख प्रथमाभन 

प्राकरणिकेन सावं या रूपणा तावद्धाल्येव न चान्यतः चब्दादिति सा ष्वननव्यापारात् । 
तत्राभिषाशक्तेः कस्याश्चिदप्यनादङ्क नीयत्वात् । तस्यां च द्वितीया शब्दशक्तिमूल + तया 
बिना तस्या रूपणाया अनुत्थानात् । अत एवाङ्कारष्वनिरयमिति युक्तम् । इत्यादिस्थल्पु 

खन्दशक्त्या प्रकारमाने सद्यप्राकरणिकेऽथौन्तरे वाक्यस्यासंबद्धाधाभिधायित्वं मा प्रसा- 

ह्ीदियमाकरणिकप्राकरणिकाथयोरूपमानोपमेयम।वः कल्पधिततव्यः सामध्यादिलाक्ि तोऽयं 
शेषो न शब्दोपारूढ इति यिक्न एव श्ेषादनुसखानोपमव्यज्स्य ध्वनेविंषय इत्याहुः ॥ 

१. श्रम इत्यादिः वरे विध्वरम्ः इलयन्तः पाठो ग-पुस्तके नास्ति. > "अक्कार-ः इद्यादिः उप्- 

चर्यते" इव्यन्तः पाठो ग-पुस्तक्षे नास्ति, ३. समासः" इति पुस्तकान्तरे, ४. तस्पुरषे* इति पुस्तश्यन्त९, 
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अत्र॒ सत्थरादिचव्दसक्तया यद्ुपभोगक्षमोऽसि तदाखेति वस्त॒ 
व्यज्यते । 

अङरुकाररूपो यथा--(दुगोङ्खितविग्रहः- इत्यादि । 
अत्र प्राक्ररणिकस्योमानाममहादेवीवषभभानुदेवनामनृपतेर्वणेने द्वि- 

तीयार्थसूचितमपधाकरणिकस् पार्वतीवहमसय वणेनमसंबद्धं॑मा प्रसा- 
ही दितीश्चरभानुदेवयोरूपमानोपमेयमावः कस्प्यते | तदत्र “उमावछम 
उमावहभः इव इव्युपमाङ्कारो व्यङ्गयः 

यथा वा-- 
४अमितः समितः माेर्त्करपहषदं प्रभो । 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥ 

उक्तिरियम् \ सरसतरं शयनीयकटः सनागत्पमपि तन्नासि । प्रसर एव वर्य खपिम 
इति दशैयति--प्रस्तरस्थरू इति । पयोधरं मेषम् । तत्तदा निवासोपयुक्तं शय- 
नीयकटादिकमच्र नास्देव ! मेघपरतिरूढगतिकतया यदि वससि तद्रसेयापाततः प्रती- 
यते । तस्य व्यज्यमाह-अन्नेति । सत्थरादीव्यादिना पत्थरत्थलूपओहरशब्दयोभ- 
हणम् । परदारगमननिषेधकशाखार्थकं सत्थरपद प्राक्ृतर्टिष्टम् । प्रसरे घखीजनं सं- 
भोगार्थं गृह्णातीत्येवमर्थकं प्रस्तरस्थल्पद्ं संस्कृतिम् । स्तनार्थकमपि पओहरपद- 
सुभयोः छ्िष्टम् । एषां रक्तया साम्येन । परम्परयापिं शब्दशाक्तयुद्धवो यथा- 
रानिरशनिश्च तमुवैर्निहम्ति, कुप्यसि नरेन्द्र यस तवम् ! यत्न प्रसीदसि पुनः, स भा- 

व्युदायेऽजुदारथ्च ॥* शनिप्रहोऽशनिवेज्र च तमुचैनिहन्ति । अनुदारोऽचुमतदारः । 
तच्रारनिरब्दशक्त्या शानिविसदधे व्यञ्निते तद्वारा विरुद्धावपि बदनुवर्वना्थमेकं कायं 
कुरत इति वस्तु व्यज्यते । उत्तरार्थं तु विरोधाभास एव । यद्रा सोऽनुदारोऽपि बद्- 

लु्रच्या उदारो भवतीयर्थः । अलङकाररूप इति । शब्दशक्तयुद्धनो व्यञ्ज 
इयदुषज्यते । मा प्रसाङ्कीदिति ! प्रसक्तं मा भूदिलथैः । शब्दशक्तिमूरूमकंका- 
रान्तरमाद-यथा वेति ! अमित इति । हे प्रभो, लमसतामहितः । समिचुद्ध 

1. अन्नेति । प्रस्तराणां तचेनाध्यवसितानां मूखौणां खल तन्मयेऽच मामे सत्थरं लाख 
कामराखरमिल्यथः ! यद्ध स्थरं स्ख मनाङ् किंचिदपि नास्ति; किं पुनः साहित्यम् । 

तस्मादिङ्किताभिज्ञविरहाननिःशद्युन्नरतमनुपयुक्तं पयोधरं स्तन तद्र्ोदीपकं मेधे च परेक्ष्य 

यद्यपमोगक्षमोऽसि तदा आखेति । प्रस्तरस्थर इत्यनेन चय्यापेक्षापि नास्तीति ध्वन्यते 

यत्र सन्दशक्तिमूकूत्वै परिवृस्यसह नानायथदयन्दभ्रयोगादवसेयमिति व्यङ्गयाथेः ॥ 
2. हषदेति \ दञ्चमिच्रयोर्हषै यति ददाति चेति हषेद राञहषैखण्डक मित्रहषै- 

दायकेलयथः ! अत्र पदामङ्गेऽपि विरोधः । अमितः परिमाणवजित्नः, अथ च समितः परि- 
माणसहितः । यद्वा अमितः मितं मानं तद्रहितः अथं च मानसहितः । अहितः दहितर 

हिनः, अथ च सहितः हितसदहित इति ॥ 

च्विरथ्ययछ 
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अच्रामित इत्यादावपिशब्दामावाद्विरोधाभासो व्यङ्गयः } व्यज्न्य- 

सयारंकार्यतेऽपि ब्राह्मणश्रमणन्यायादल्कारत्वसुपचर्यते । 

वस्तु वालंकृतिवापि द्विभाथः सैमी खतः ॥ ७॥। 
क्वेः प्रीटोक्तिसिद्धो बा तन्निवद्धसख चेति षट् । 
षटिक्तेव्येज्यमानस्तु बस्त्ककाररूपरः | < ॥ 
अथशक्तयुद्धवो व्यङ्ग्यो याति द्रादक्षभेदताम् । 

खतःसंमवी; ओंचित्याहहिरपि संभाव्यमानः । प्रोदोत्तया सिद्धः, 
न स्वौचिव्येन । 

ततः प्रात्तिरत्करवैरमितोऽपयौप्तः । साधुयशोभिः सहितः । व्यज्ञयमाह--अमित 
इति । अमितो मितश्चुन्यः समितो मितयुक्तशवेति विसेधः । विरोधाभासस्य वाच्यत्वे 
पदयोः समानविभक्िकलमपि चकारसत्वं चापेक्षितं तदभावादेवा् व्यज्ञलमि- 
लाह-अपिदरब्दाभावादिति । एतदुपलक्षणम् । समानविभक्तिकलाभावाचे- 
द्यपि द्रष्टव्यम् । ननु रसस्य प्रकषेतयोपमादेयंदा गौ णत्वं तदेवारुकारत्वं वक्ष्यते \ व्य- 

ज्यत्वेनाखायतया सुख्यत्वात्कथमरंकारवमिदयाह--ज्यङ्यस्यारुकाथत्वेऽपीः 
{ति } श्रमणः संन्यासी तस तदृशायां व्राह्मणलाभावेऽपि यथा दशान्तरीयं व्राह्मण- 
त्रमादाय तथा व्यपदशस्तथाच्रापि बवाच्यतादरीयमलुकारत्वमादाय तथा व्यपदे् 
इति मावः 1 अर्थर्तयुद्धवं व्यज्ञमाह--वस्तु वेति । द्विविधोऽथः युनच्रैविध्येन 
पटूप्रकाये भवतीदयाद-- संभवीतति । खतःसंमवीलयन्वयः । तननिवद्धसय कविव- 
तख वक्तुः । श्रोढोक्तिसिद्धः' इवयचुषज्यते । षर् षटुभ्रकारः । खतःसंभविपदार्य 
व्याचश्--खत इति । ओचिदयाई् याथाथ्यीद् बहिरपि ताद्यचब्दातिरिकतप्रमाणे. 
नापि संभाव्यमानः भ्रतीयमानः । रूपकालकारे रूप्यरूपकयोरभेदस्याटीकत्वेऽपि 
तयोः साद्दयस्यापि खोकप्रसिद्धत्वे खतःसंभविलम् ! अत एव (अवरम्लानकमलर्द्- 
रम्" इति रूपकं खतःसंभवितया काव्यप्रकाशे उक्तम् । धमिष्ठे नवमद्िकासमुदय 
इति सादहरयाप्रसिच्या ओ्रोटोक्तिसिद्ध रूपकमुदादरिवष्यति । भरोटोक्तया वर्णनमात्रेण 

1. संमवीति । य ओचियेन बहिरपि संभाव्यमानसद्धावः, न केवरं भणितिवक्ञेनैवा- 

भिनिष्पन्नश्ञरीरः ॥ 

2. भ्रौटोक्तीति । प्रौदोक्तिसिद्धः, वदहिरसन्नपि वक्तप्रतिमामात्रेण तथा कलिपतः । 
°अल्यन्तासल्यपि ह्यर्थं ज्ञानं दाब्दः करोति हिः इति न्यायादिति मावः । अयम्थैः--ज्य॒ज्ञ- 

चोऽथैखिविधः । स्वतःसंमवी, कविप्रौटोक्तिसिद्धः;, कबिनिवद्धनायकादिवक्तमोटोक्तिसि- 
दश्च । स त्रिविधोऽपि वस्तुमात्रमलछतिर्ेति षडिषः । षण्णां व्यङ्गयमपि प्रलयेकं वस्तु वा 

अल्करतिवति द्ादरमदाः॥ 
सण कन 

१, गन्ुस्तकै तु श्लतम्संमवी- इवयादिः “~न तु सूप्यादीनाभिदयल्क्रृतेरेव सखख्यत्वम् इलयन्तो 

म्रन्थो न इध्यते. २. 'विसेधः इति पुस्तकान्तरे नास्ति, 
सा०द्० १८ 
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तत्र क्रमेण यथा-- 
हृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिदहाप्यसद्ृहे दास्यसि 

परयेणास्य शिक्लोः पिता न विरसाः कौपीरपः पासति | 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः सरोतस्तमालकुरं 

नीरन्ासनुमालिखन्तु जरछ्च्छेदा नर्ग्रन्थयः ॥' 
अनेन खतःसंमविना वस्तुमात्रेण तसप॑तिपादिकाया माविपरपुरुषो- 

पमोगजनखक्षतादिगोपनरूयं वस्तुमात्रं व्यज्यते । 

"दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे | 

[अ सकर 

अनेन खतःसंभविना वस्तुना रवितेजसो रधुप्रतापोऽधिक इति 
व्यतिरेकाङंकारो व्यज्यते । 

°आपतन्तमसुं दृरादूरीकृतपराक्रमः | 
वरो ऽवरोकयामास मातङ्गमिव केसरी ॥ 

{ श 1 11 ५५८५५ 

सिद्धो निष्पन्नवस्रतीयमानः । अत्र खतःसं भविवस्तुव्यज्ञयवस्वाह-दष्ठिमिति । 
कृस्याधित्कुख्टाया उक्तिरियम् । इह अस्मदुहेऽपीलन्वयः । खणगृहे चेति तदर्थः । 

कौपीः कूपभवाः ! अत उक्तकारणात् । निरन्तरा निरवकाश्चाः । घना इव्यर्थः । 
तवं मम शरीरमालिखन्तु खण्डयन्तु । जरठः कठिनः छदोऽयभागो येषां ते। 
नरुघ्य मन्थ्यः पवाणि । व्यज्ञयमाह--अनेनेति । वाक्यार्थेनेलर्थः । तस्प्रतिपादि- 
कायास्तस्य वाक्यार्थस्य वक्रयाः । अयं वाक्यार्थो लोकप्रसिद्ध एव । खतःसंभविव- 
स्तुव्यज्गयाखंकारमाह--दिश्ीति । मन्दायते खदूमवति ! एवकारोऽप्यथ । उप- 
मानादुपमेयस्याधिक्यं न्यूनत्वं वा व्यतिरेकस्तख व्यज्ञयलम् । ्रकृतोपयोगिग्रकरषै- 
निकषेयोरन्यतरस बोधाभिग्रायेण ्रयुष्तधर्मसख तत्प्रकारल्रासंमवेन तद्वोधानुपपच्या 
निश्कतधसव्यज्ञयकारणमुखेन तद्रोधोपपत्तौ भवति दिशशीलयादो रवितेजसो मादेव- 

युक्तो यो निकषरस्तस्यासद्यलप्रयुक्तरघरुप्रतापगतप्रकषेनिरूपकलाभावास््रकृताद्धपयोगि- 
तया मादंवन्यज्गयसद्यत्वेन प्रकृतोपयोगि निकषेप्रयायनादू व्यतिरेकस्य व्यज्ञयलम् । 
खतः संमनव्यरंकारव्यज्गयवस्वाह--आपतन्तमिति 1 अभिसुखमायान्तमिदर्थः । 
अमुं वेणुदारिणम् । ऊरीकृतपराक्रमः खीकृतविक्रमः । कृतयुद्धमरतिज्ञ इति यावत् । 
५ 6 ~ न) क 

1. पितेति । अस्य रिः पिता । मत्खामीलर्थः ॥ 

2. स्रोत इति । तमालाकुरं तमाल्वनवेष्टितं खोतः स्वतोऽम्बुसरणम् ।! एतेन दूप- 

सलिलपिक्षया सखोतःसकिकख्योच्छृष्टता प्रतिपायते ॥ 

१, श्रतिपादिकायाः क-पुस्तके नारित, २. अवः फ. 
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अत्रोपमाठंकारेण खतःसंमविना व्यज्ञकार्थेन वल्देवः क्षणमेव 
वेणुदारिणः क्षयं करिष्यतीति वस्त व्यज्यते | 

'गाढकान्तद शनक्षतव्यथासंकयद रिवधूजनस्य यः । 
ओष्ठविद्रुमदलखान्यमोचयचिदंन्युधि रुषा निजाधरम् ॥' 

अत्र खतःसंभविना विरोधारुकारेणाधये निदष्टः सत्रवो व्यापादि- 
ताश्चेति समुचयार्कारो व्यङ्गयः | 

'सजेदि ̀  स॒रहिमासो ण दाव अप्पैह् जुजइजणरक्वयुटे । 
अहिणवसह जरम णवपह्वपत्तठे अणङ्गस्स सरे ॥ 

अत्र वसन्तः शरकारः; कामो धन्वी, युवतयो रक्ष्यम् , पुप्पाणि 

बलो बर्देवः ! विपुरविक्रमत्वेन बरख केसरिसादद्यं मदान्धत्वेन वेणुदारिणो 
मातङ्गसादद्यं लोकप्रसिद्धमेव । खतःसंमव्यटंकारव्यज्गयमलंकारमाद-गादटेति । 
गाठकान्तदशनक्षतजन्यन्ययैव संकटो विपत् तस्मात् ¦ ओष एव विद्धमस्य प्रवा- 
लख दलानि खण्डानि । कोयेन निजाधरं निदेद्य निहते शत्रौ तद्वधूनां कान्तकर्वैन्यो 
रतिकारीनोऽधर दशो निवर्वेत इवर्थः अधरसख निर्दरानेन व्यथाया उत्पत्तिरेव न तु 
मोचनमिलापाततो विरोधः । आश्रयभेदे विरोध एव । व्यापादिता मारिताः । श्ु- 
नोति चासि तचुते च ओर्तिम्ः इद्यादवेकाधथिकरणे चेष दृरयत इति वक्ष्यमाणव- 
दत्र कायैकारणकारनियम विपर्ययरूपरातिशयोक्तिमूरं क्रियायौगपदं समुचयः। निर्द- 
सनिति वर्वमाननिर्दैश्ात्तत्काटीनमोचनेन तद्धेतुशवुव्यापादनस्यापि तःकाटीनत्व- 
रभः । कार्थैकारणयोः शत्रुव्यापादनाधरर्दशनयोः समकार्त्वं तु वाधितमप्याहाय- 
ग्रतीतिविषय एव शीध्रकारिताव्यतननमिलयवश्यम् । अचर समुचयार्थकचकारायभा- 
चेन शातुध्यापाद्नक्रियया व्यज्गयत्वेन ससुचयस्य व्यज्ञयलम् । कविग्रोटोक्तिसिद्धव- 
सतुव्यज्ञचं वस्वाह-सज्ञेदीति । स्यति सुरभिमासो न तावदपयति युवेति जन- 
लक्ष्यमखान् । अभिनवसहकारमुखानच्नवपटवपन्रलाननङ्स्य शरान् ॥* इति संस्कृतम् ! 

सरभिमासश्वेवः 1 अभिनवो नवमुकृलितः सहक!रोऽतिसोरभाप्रो सुखम।दिषां 

तान् । नवपटव एव पच्च पक्षस्तद्धान्ति गरहन्ति तान् । प्रकारी मवत् सिद्धक्द्ासमा- 

1. वेणुदारिण इति । वेणुदारिसंज्ञको अआणासुरतनयः ॥ 

2. सहीति । अत्र वस्न्तोऽचेतनोऽनङ्गस्य सखा सञ्जयति न केवरं तावदयती - 

लेवंबिधया समधैवित्तव्यवस्त्वर्पणकुशशल्योक्त्या सहकारोद्धेदिनी वसन्तदशा यत उक्ता 

अतो ध्वन्यमानं मन्मथोन्माथस्यारम्भं क्रमेण गाडगादीमविष्यन्तं व्यनक्ति । अन्यथा 

नसन्ते सपछ्वसहकासेद्रम इति वस्तुमात्रं न व्यज्ञकं स्यात् ॥ 

9. च्न्य॒ज्ञकः इति नास्ति क-पुस्तके, २, श" क.घ. २. “आपणे ङः क-घ. 9. 'सहे* क. घ. 
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शरा इति कविप्रोदोक्तिसिद्धं वस्व॒ प्रकाशीमवन्मदनविजम्भणरूपं वस्तु 
व्यनक्ति | 

(रजनीषु विमरभानोः करजाठेन प्रकारितं बीर । 
धवलयति भुवनमण्डरूमखिरं तव कीर्तिसंततिः सततम् ॥7 

अत्र कविप्रोढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्विसंततेश्न्द्रकरजालादधिक- 
कलपकालकसेन व्यतिरेकारककारो व्यङ्गयः । 

^ 

'दरा[ननकिरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षस्यः । 
मणिव्याजेन पयेस्ताः प्रथिव्यामश्रुबिन्दवः ॥' 

अत्र कविप्रौोक्तिसिद्धेनापहृत्यकंकारेण भविष्यद्राक्षसश्चीविनाशचष्ूपं 
वस्तु व्यज्यते । 

"धम्मे नवमदिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं 
हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलटेपो घनः । 

एकोऽपि त्रंकलिङ्गभूमितिर्क खत्कीर्षिरा्चि्यये 
नानामण्डनतां पुरंदरपुरीवामश्चुवां विभहे ॥' 

नम् । विजृम्भणं विरेषेण वधेनम् \ अच्र वसन्तादीनां शरकारत्वादिकमलीकम् । 
कवि प्रौढोक्तिसिद्धवस्तुव्यज्ञयमलंकारमाद--र्जनीष्विति । बिमलभानोः छभरकि- 
रणस्य । चन्द्रस्ेदर्थः । सततं रात्रिदिवम् । अचर यशसा निखिरख्भवनघवटीकरण- 
मलीकमपि कविग्रीटोक्तिसिद्धम् । अखिर्मिदयनेनाधिकदेशप्रकाशकत्व च बोध्यम् 1 
रौ्िदिवपरका्चस्यापि रा्िप्रकाश्चकत्वमस्तीति तख निकषेकारणत्वासं भवात्तच्यङ्गयेन 

राचनिमाच्रप्रकाशकत्वेन निकरषैश्रयययनाद् व्यतिरेक व्यज्ञयलम् । कविप्रोढोक्तिसिद्धा- 
रंकारन्यङ्घयं वस्त्वाह--दश्ाननेति । यस्मिन् क्षणे श्रारामः एथिव्यामव तीर्णसर- 
र्षणं व्याप्येदर्थः । पयैसताः पतिताः । प्रकृतानां मणीनां प्रतिषेधेनाग्रकृतानामश्रुबि- 
न्दूनां स्थापनमपहुतिः । अचर राक्षसभ्रियोऽश्रुबिन्दूलामटीकत्वेन कविगश्रोढोक्तिमाच- 
सिद्धत्वम् । कविप्रोटोक्तिसिद्धालंकारव्यङ्गयमर गरम!ह--धम्मिद्ध इति ।“धम्मिठाः 
संयताः कचाः इयमरः । ससुदयः समूहः । श्रीखण्डङेपशवन्दनभ्रेपः । वि प्रहे देहे । 
अचर कीर्तिरारोधौवल्यरूपसाददयमप्रसिद्धमैपि कविप्रतिभामात्रसिद्धमिति तन्मूरक- 
रूपकस्यापि तथात्वमिति भ।वः । ख्गेस्थानामुपकारे स्थितिरेव कारण तां विनापि 

1. सितेति । पुण्डरीकम् ॥ 
2. न्रिकेति । तेलङ्गदेशभूषणम् ॥ 

१. "कठः इति नास्ति कनपुस्तके. २. 'रात्रिदिव- इव्यादिः “व्यङ्ग्यत्वम्” इलयन्तः पाठः पुस्तका- 

न्तरे नास्ति, ३. (अपि कविप्रतिमामात्रिद्धम् इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 

07 

नभ 
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अत्र कविप्रोदोक्तिसिद्धेन रूपकाल्कारेण भूमिष्ठोऽपि खगस्थाना- 
मुपकारं करोषीति विभावनारुकारो व्यज्यते । 

'शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः | 
सुमुखि येन तवाधरपाटलं देति विम्बफरं शुकशावकः ॥ 
अत्रानेन कविनिवद्धसय कखचित्ामिनः प्रौदोक्तिसिंद्धेन वस्तुना 

तवाधरः पुण्यातिक्यङभ्य इति वस्तु प्रतीयते । 
(सुभगे कोरिसंख्यत्वसुपेत्य मदनाड्ुगेः । 
वसन्ते पञ्चता व्यक्ता पञ्चतासीद्धियोगिनास् ॥' 

अत्र कविनिवद्धवक्ूपोढोक्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसंर्मत्- 
प्राप्या निखिरुवियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पञ्चता शराचिमुच्य 

वियोगिनः भ्रितेवेद्युसेक्षारंकारे व्यज्यते | 
'मदिकायकुठे चण्डि भाति गुञ्चन्मघुत्रतः । 
प्रयाणे पञ्चबाणस्य शङ्कुमापूरयन्निव ॥ 

अ [9 ९ न त (क त॒ कविनिवद्धवक्तपरादोक्तिसिद्धनोसखक्षारंकारेण कामस्यायसु- 
नमादकः काठः प्राप्तसत्कथं मनिनि मानं न मुञ्चसीति वस्तु व्यज्यते | 

“मृहिलासहस्समरिए वुह हिअए सुह सा अमान्ती । 
अणुदिणमणण्णकम्मा अङ्ग तणुभं पि तणुएइ + 

भवतीति विभावना । उपकार यज्ञादिद्वरेण । कविनिवद्धपरीटो ष्किसिद्धवस्तव्यद्वयं 
वस्वाह- शिखरिणीति । अधरवत्पटरं रक्तं दुकदावकस्य तपश्चरणं प्रौटोक्ति- 
मात्रसिद्धम् 1 यत्सादद्येनोक्छृष्टं वस्तु पुण्य विना न ङभ्यते तस्य घुतरामेव पुण्याति- 
दयरुभ्यत्वमिति भावः । कविनिबद्धग्रोढोक्तितिद्धवस्तव्यज्यमल्कारमाह--सुभगे 
इति । पञ्चता पश्चसंख्योपयोगित्वं मरणं च । कविनिवदधमरोढोक्तिसिद्धालंकारव्य्घवं 
वस्वाह-मल्िकेति । चण्डि अलयन्तकोपने । कामयति सहाय इति दोषः । 
उन्मादकः प्रोषितपीडातिशयजनक्श्च । “मानस्य इति पाठे यथाश्रुत एवार्थः । 
उस्तरक्षणीयस्य कामप्रयाणकालीनशाङ्कपूरणस्याषंभविलास्प्रीढोक्िसिद्धलम् । कवि- 
निबद्धपरोटोक्तिसिद्धालंकारव्यज्चमलकारमाह-महिङेति । ममहिकासदखभरिते 

1. दशतीति । दशति आखादयते । अनवच्छिननप्रबन्धतया न स्वोदरिकवत्पर भुङ्के । 
अपितु रसनज्ञोऽत्र तस्ाप्िक्देव रसन्गताप्यस्य तपःभ्रमावदेवेति । छुकञ्चावक इति 

तारुण्यादुचितकालकाभोपि फलं तपस एवेति सहृदयाः ॥ 

१. स्येणः क. २. "कामः इति नास्ति क-पुस्तके. ३. "वस्तुना इति क-ख-युस्तकयोनौरित, 

8. घ-पुस्तके !इव' नास्ति. ५. (मानिनिः इति नास्ति क-पुस्तके. 
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अनत्रामाञन्तीति कविनिबद्धवक्तपरोटोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालं- 
कारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वतत इति वि्रोषोक्त्यरुकारो 

व्यज्यते । न खट्ट कवेः कृविनिबद्धसेव रागा्ाविष्टता अतः कवि- 

निबद्धवक्तभोटोक्तिः कविप्रोढोक्तेरधिकं सदृदयचमत्कारकारिणीति 
परथक्पतिपादिती । 

एषु चाङंकरतिव्यज्ञनखटे रूपणोदेक्षणव्यतिरेचनादिमात्रसख प्रा- 

धान्यं सह्ृदयसंवे्यम् , न तु रूप्यादीनामिलयलंकृतेरेव सुख्यत्वम् । 

` एकः शब्दाथेशक्तयुत्थे 
उमयशकट्युद्धवे व्यङ्गये एको ध्वनेर्भेदः । 

तव हदये सभग सा अमान्ती । अनुदिनसनन्यकमौ अङ्ग तन्वपि तनयति ॥* इ 

संस्कृतम् । नायकं प्रति सख्या उक्तिरियम् । अमान्ती मानसवक्राशमप्राप्रवती 

दिवसं प्राप्य तनयति कृशीकरोति । “हेतोर्वाक्यपदार्थैत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते" इति 

काव्यलिद्गलक्षणम् । अन पदार्थतया हेतुरनिरदि्ट इव्याहुः । अत्रामान्तीति मनसोऽणु- 

लाद नुपलम्यल्राच्च तच्र मानमेव न संभवति कुतस्तछछाभ इति भावः । तचुतनूकरण- 

रूपकारणस्य सत्त्वेऽपि लद्धदयद्रृत्तिवरूपफरं नास्तीति विषोक्तिः । ननु क्विनि. 

वद्धप्रौढोक्तिसिद्धसयय कविग्रौटोक्तिसिद्धलमस्येवेति कथं तस एथगुपादानमिल्यत 

आह--न खटिवति । रागादीलयादिना उत्साहादिपरिग्रहः । प्रौढोक्त्या हिं वक्त रा- 
गायाविष्टचित्तलं प्रतीयते । तत्र कनव्ययेक्षया कविनिबद्धस्य वक्तुरविकरागाद्यावि्टचि- 

तमिति तव्यज्ञिक्रायाः प्रौदोक्तेरधि कचमत्कारकारिलमिति भावः । ननु यत्राङ- 

करस्य व्यज्नकलमु क्तं तत्राङंका्यसखय वस्तुनोऽपि व्यज्ञकत्वपस्येवेति कथमङ्कारख 

घ॒थगुपादानमत आद--एषु चति । भरागुक्तद्रादशछ भेदेषु मध्ये इयर्थः । अल- 

करतिध्यज्ञनस्थले अलंकारव्यज्ञनस्थले । रूप्यादीनामिलयादिना उच्परक्षणीयव्यतिरेचनी- 

1. दाष्दार्थेति । यचपि राब्दराक्तिमुरूकत्वमथरक्तिमूककत्वं चेद्युभयमपि सकलन्य- 

द्वसाधारणम् , चन्दार्थयोर नुसंघानं विना व्यज्गवस्येवानुल्ाक्षात् › तथापि परिदृच्यसहि- 

प्गूनां शब्दानां प्राचुर्ै तत्मयुक्तातप्राधान्यात्सल्या अप्यथशक्तरप्राधान्याच व्यङ्गयस्य शब्द 

सक्तिम् रकतेनेव व्यपदेशः । परिकृत्तिसदिष्णूनां तु प्राचुयेऽथैशक्तेरेव प्राधान्यात्सल्या 

अपि शब्दशक्तेः प्रथानानुयुण्यार्थतया मछयामादिवत्मधानेनैव व्य॒पदशचः । यत तु काव्ये 

प्रिव्र्ति सहमानानामसहमानानां च राब्द।नां नैकज।तीयप्राचुयैम् › अपि ठ साम्यमेव, 

तत्र शब्दाथोँमयश्चक्तिमूरकस्य व्यङ्गयस्य स्थितिरिति दुल्थो ध्वनिः ॥ न चायमन्यतर- 

क्तिमूरकनेव व्यपदेष्टुं शक्यः । विनिगमकाभात्रात ॥ 

१. इतोऽ्ये क पुस्तके श्लक्षयाथस्य यथा--“नि.देषच्युतचम्दनम्- इत्यादि 1 व्यङ्गयाथस्य यथा-- 

"ठम णिच्चल णिप्यन्दा-2 इति । अनयोः खतःसमविनौ ठश्षयव्यज्ग यार्थ । एवमन्येष्वलेकादशस भेदे- 

पृदादार्यम् + इत्यधिकः पाठः २. ।उभय १ इत्यदिः “-मेद्ः' इव्यन्तः पाटो ग-पुस्तक्रे नास्ति. 
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यया- 

"हि ममुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्यको 

मदयद्िजाञ्चनितमीनकेतनः 
अभवस्मसादितघुरो महोत्सवः 

प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥॥' 

अतर माधवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेर््युपमारंकारो व्यङ्गयः | 
एवं च व्यङ्चयभेदादेव व्यञ्जकानां काव्यानां मेदः । 

तदष्ादक्षधा ध्वनिः ॥ ९॥ 
विवक्षितवाच्योऽथान्तररघक्रमितवाच्योऽव्यन्ततिरस्छृतवाच्यश्चेति 

द्विविधः । विवक्षितान्यपरवाच्यस्॒ असंरक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्वेनैकः । संरु 
क््यकर्मव्यद्गयस्वेन च राब्दार्थोभियसक्तिमूरुतया पञ्चददोव्य्टादशमेदो 
ध्वनिः । एषु च-- 

यादीनां ग्रहणम् ¦ मुख्यत्वमिति । अत एव तेनेव व्यवहार इयर्थः । हिममु- 
केति । दिममुक्तो निर्मलो यश्वन्द्रः स इव रचिरोऽभिर्षणीयः । वसन्तपक्षे- 
हिमसुक्तेन चन्द्रेण रुचिरो दीप्यमानः । पश्चा लक्ष्मीसतत्सहितः ! पक्षे--पश्चयुक्तः । 
द्विजान् विश्रान् , कोकिरांश्च । जनितम्रदयु्नः । पक्षे--जनितघुरताभिलाषः । म्रसा- 
दिताः प्रसन्नवित्तीकरताः सुरा देवा येन । पक्षे--ग्रसादिता विमटीक्रता सय मवं 
येन । माधवः श्रीकृष्णः वसन्तश्च । अत्रोभयदशक्तिन्यङ्गयसय वसन्तसयोपमा उभमय- 

क्तिव्यङ्गया । तथादि-प्रमदाजनख महोन्सवजनने ( यदयं यसय प्रसिद्धिस्ततरैव 
तदर्थस्य सामभ्यम् । एवमेव काव्यप्रकाशः ) चसन्तसेव सामथ्यमिदयर्थः ¦ प्रतिसं- 
धानसदषरतेन माधवपदेल वसन्त एव व्यज्यते न लथौन्तरम् । तस्य तच सामभ्य. 
भावात्। न चाच दाब्दार्थोभयश्टेपसत्वे नो मयरक्किव्यद्योपमेति वाच्यम्। तथा सति 

'दुगांरद्धित- इलयत्राप्युमयणश्टेषसत््वेनोभयशक्तिव्यद्गयत्वं स्यात् । गरदीतगरिमेदय- 
थश्छेषस्यापि तच् सत्त्वात् । ननूक्तमेदेषु व्यज्गय सेव भदो दरदितः । तच प्रकरृतानुपयु- 
तमत आह-- पव चति! तदिति । उक्तछमादिदयर्थः। अ्टादशलसुपपादयति-- 

1. उपमेति ! अत्रोपमालकारश्चन्द्रपद्यादिशब्द्रानां परिवृत्यसहिष्णुतया दिमयुक्तादि- 

कानां तत्सहिष्णुतया उभयस्यापि प्राधान्येन व्यज्नकत्वादुमयरक्तिमूलकः ॥ यथावा 

सम-“राजकोटिमनोदहदारी वृषसितिपरायणः । स हि सेव्यो महादेवो विकसत्सर्वमङ्गकः ।° 

इत्युदाहाय॑म् ॥ 
~ -~ [भो न जा नणि णि नमक 

१, भवि~ इव्यादिः “एषु च' इत्यन्तः पाटो ग-पुस्तके नारित. २. “व्यङ्गयवाच्यत्वेनः इनि 

श्र-पुस्तके पाठः, ३. कोष्टकान्तरतः पाठः पुस्तकन्तरे नासि 
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० ¢ 1 द 

वाक्ये शब्दाथेशक्तयुत्थस्तदन्ये पदवाक्ययोः | 
१ © + [प 

तत्राथान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा- 
४धन्यः स एव तरुगो नयने तस्येव नयने च । 
युवजनमोहन विद्या भवितेयं यस्य संमुखे घुमुखी ॥' 

अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्तादिगुणविशिष्टनयनपरः-- 
वाक्यगतो यथा- 

(त्वामसि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मति्मासखाय सितिमत्र विधेहि तत् ॥ 

अत्रे प्रतिपाद्यसय संमुखीनत्वादेव ङुम्धे प्रतिपाघत्वे त्वामिति पु- 
नर्यचनमन्यव्यावृत्तिविरिष्टं सदर्थं रक्षयति । एवं वच्मीत्यनेनैव क्वरि 
रब्धेऽसीति पुनर्वचनम् । तथा विदुषां सैमवाय इत्यनेनैव वक्तुः भ- 
तिषादने सिद्धे पुनर्वच्मीतिवचनसमुपदिशामीति वचनविरोषरूपमयथं रक्ष- 
यति । एतानि च सातिश्चयं व्यज्ञयन्ति । एतेन मम वचनं तवात्यन्तं 
हिते तदवरयमेवं कृतव्यमित्यमिप्रायः । तदेवमयं वाक्यगतोऽथौन्तर- 
संक्रमितवाच्यो ध्वनिः | 

अविवक्षितति । वाक्ये वाक्य एव 1 तदन्ये उभयशक्तयुत्थादन्ये । धन्य इति । 
युवजनमोहन विया । वियेव युवजनमोहिनीदयर्थः । यदयपि कदली "कदली इदयादौ 
पदगतोऽयान्तरसंक्रमितवाच्यार्थष्वनिरुदाहृत एव॒ तथाप्युदादरणान्तरदश॑नमेतदुट- 
म्रतिपत्तये । त्वामस्सीति । अस्मि अहम् । समवायः संघः । आत्मीयां अ(- 
त्मने हिताम् । तत्तस्मात्. । छक्षणाबीजमन्वयानुपपत्तियोगित्वे प्रद्इयं क्षयार्थं व्य- 
जयाथ च दरेयति--अचरेति । अस्मीति पुनवेचनभिति । शदितकारिमदथं 
लक्षयतिः इति शेषः । सर्वत्र मुख्यार्थस्यामेदः संबन्धः । एतानि अन्यव्याद्रत्तिविरि- 

एलादिवस्तूनि । स्वातिङ्ययमिति । बत्पदार्थस्य वादजल्पादिक्षमत्वम् । मत्पदा- 
्थस्यालयन्तदितैषित्वम् । उपदेशस्यानुपेक्षणीयत्वमतिशयः । प्रयेक पदव्यज्गयत्वं प्र- 
द्र्य वाक्यव्यज्गवं ददौयति-- एतेनेति । उक्तवाक्येनेदर्थः । अभिप्रायः प्रतीयते' 

1. तदन्ये इति । अथोन्तरसंक्रमितवाच्यादयः सप्तदरमेदाः पद वाक्ये च भवन्ती- 
त्यथैः । अत्रेदं वोध्यम्---यत्रैकस्येव पदस्य प्राधान्यन व्यङ्गवाथोपशितावानुयुण्यं परेषां त 
सहकारिमा्न तत्रैव पदगतत्वम् | नानापदानां तथारूपत्वे तु वाक्यगतत्वमिति | 

१. (त~ इत्यारभ्य भ्प्रतरन्धेऽपि मतः इति कारिकानः माग्न्याख्याभागो नासि ग-पुस्तक्रे. २. स. 

सुदाय घ. ६. (आदायः घ. ४. "अन्यव्यावृत्तिविरिष्टं मदथ लक्षयति" इति ध.पुस्तकेऽधिकरम्,. 

५ “समुदायः घ्, ६, “अर्पयति क. ७. श्लक्ितानि" घ, 'लक्षयमाणस्यः क, <. अतिश्व क. 

५, “एतत्? घ. 



चतुथः परिच्छेदः । २१३ 

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः पदगतो यथा--'निःश्वासान्धः-' इत्यादि । 
वाक्यगतो यथा--“उपङ्ृतं बहू तत्र- इत्यादि । अन्येषां वाक्वग- 
तत्वे उदाहृतम् ¦ 

पदगतत्वं यथा-- 
“रावण्यं तदसौ कान्तिसद्रूपं स वचःकमः | 
तदा युधासन्दममूदधुना तु ज्वरो महान् |+ 

अत्र लावण्यादीनां तादगनुभवैकगोचरताव्यञ्चकानां तदादिश- 
न्दानामेव प्राधान्यम् । अन्येषां तु तदुपक्रारिखमेवेति तैन्मूक एव 
ध्वनिव्यपदेशः | 

इति सेषः । उप्कृतमिति । व्याद्यातमिदं प्राक् । अत्र लाक्षणिकपदानामेकवाक्य- 
स्थत्वाद्राक्यत्वेनेव व्यज्कत्वम् । यप्युपकृतादिलाक्षणिकपदानां प्रत्येकवाक्ष्यस्यतवं 

तथापि महावाक्यगतत्वेनेकवाद्यस्थत्वं वेयम् 1 अन्येपामसंरक्ष्यकरमव्यज्ञय(दीनाम् । 
उद्ाह्तमिति । निरक्तरसादुदाहरणमेव तदुदाहरणमिदय्थः । असंलद्यक्रम- 
व्यङ्गय पदप्रकादयमाह-खावण्यमिति । कस्यचिद्धिप्रकुम्भवर्णनमिदम् । सवीव- 
यगतो विद्र्धनयनोत्सवहेतुः कोऽप्यतिश्चयो छावण्यम् 1 प्रव्येकमवयवानां संस्था- 

नसौभाग्यं कान्तिरिति चण्डीदासः 1 रूपं सौन्दर्यम् । तदा नायिकासंनिधानसमयें 

खधासयन्दं खखातिशयजनकम् 1 अधुना नायिका विच्छेददश्चायां ज्वरः संतापजनकः । 
विभावादिव्यङ्गये रसे तदादिपदानां व्यज्ञकत्वमुपपादयति-अनरेति । अनुभवैकमो- 
चरताव्यज्ञकानामनिर्वचनीयतनव्यज्ञकान।मत्युत्करटविप्रलम्भव्यज्ञने प्राधान्यम् । अ- 
न्येषां विभावादीनां खावण्यादीनां वा तदुपकारित्वं तदादिपदसहकारिखमिति डेतो- 
स्तन्मूरक् एव् पदमूलक एव । न ठु वाक्यमूलकः । श्रधाने हि व्यपदेशा भवन्तिः इति 

न्यायादिदर्थः । अद्यन्तसंतोषसंप्रादकवस्तुसखरणाद् विरहिणां दुःखातिरयो भवतीति 
विप्रखुम्भातिरायो व्यज्यत इत्येतत्पद्गता सलक्ष्यक्तमव्यज्गयध्वनेसदाहरणसुपपन्नम् । 
ननु तदादिपदानामनुमनगोचरेऽभिधेव कथं व्यज्ञनेति चेत्, न ।! अनुभवेकगोचरते- 
दयनेनानिर्वैचनीयत्वस्य विवक्षणात् । अत एव चण्डीदासः--"अनुभवेकगोचरास्- 

1. तन्मूरुक इति । काव्य।ना सरररिणामिव सं स्थानविशषावच्छिन्नसयुदायसाध्यापि 
चारुत्वमतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां मागेषु कट्प्यत इति पदानामपि व्यजञक्रत्ुखेन व्यव- 
सितो ध्वनिव्यवहार इति व्यक्तं ध्वन्यालोके । प्रदीपक्ताप्युक्तम्-- ननु पदस्य व्यक्चकरत्वै 

किमायात्तम् । वाक्यरूप काव्यस्य ध्वनित्वम् । कथं वा पदमात्रस्य व्यज्ञकत्वे वाक्यस्यैव 

समस्तस्य चारुतेति चेत् , उच्यते-- पदप्रकादयत्वं न पदमात्रस्य व्यज्ञकतया, क्रतु तख 

म्राधान्येन । अविवक्षितवाच्ये पदमात्रस्य व्यज्लकत्वेऽपि यद्राश्यवर्विङशब्दस्याथेसख वा का- 
प्यतिलयितार्थव्यज्ञकत्वं तद्वाक्यस्यैव ध्वनित्वमिद्युपगमान्न कश्िदोषः । एकदेरसितेन 
च तादृरपदेन समस्तमेव वाक्यं चारुतासुपगच्छतीति । कामिनीवैकावयवस्थेन भूषणेन ॥ 



२१४ सादित्यदष॑णे 

तदुक्तं ध्वनिकृता- 

“पैकावयवसंसेन भूषणेनेव कामिनी । 
पद्योत्येन सुकवेर्ष्वैनिना भाति भारती ॥ 

एवं भावादिष्वप्यूद्चम् | 

"भुक्तिमुक्तिकरदेकान्तसमदेशनतत्परः । 
कस्य नानन्दनिस्यम्द् विदधाति सदागमः ॥ 

तत्र सदागमश्चब्दः संनिहितमुपनायकं परति सच्छाख्ाथेमभिधाय 
सतः पुरुषसयागम इति वस्तु व्यनक्ति । ननु सदागमः सदागम इवेति 
न कथमुपमाध्वनिः । सदागमश्चन्दयोरूपमानोपमेयभावा विवक्षणात् । 

~ ज न ~~ ~ न~ न ~~ न न्न ~ 

त्कारचमत्कारिणो निवैक्तुमरक्याः सवैखव्ययप्राणपणादिभिरपि प्रार्थनीयाःः इतिं 
व्याचकार । नत्वितरसाचिन्यं विना पदख व्यज्ञकत्व तावन्न संभवति तत्र प्राधान्याप्रा-_ 

घान्यविवेचनमकिःचित्करम् \ तथा सति सर्वत्र वाक्यस्येव व्यज्ञकत्वसुपपन्नं पदगत्व- 
निग्रभेदाङ्कीकारस्त॒ आचीनमताुसारेणेवेयमिप्रयेण प्राचीनमतसुपन्यसयति-तदु- 

रमिति । एक्ावयवेति । नासिकास्थगजमुक्तादिनेदर्थः । पदधोत्येन पदन्य- 

क्रयेन ध्वनिना अर्थेन । भावादिष्वपीति । प्रदपरकादयमावादिष्वपीयर्थः । तेषा- 

मप्यसंलष्ष्यक्रमव्यङ्गयष्वनित्वेनोदादवैयुचितलात् । साब्दशाक्तिमूरु पदप्रकादयं व् 

स्त्वाह--भुक्तीति । जनान्तरसंनिधाद्ुपनायके उपश्िते पुराणाद्ागम्रशसाव्या- 
डेन हर्षं सूचयन्दा नायिकाया उक्तिरियम् । सदागमः सच्छाछ पुराणादिकं कलयान- 

न्दनिखन्दं न विदधाति 1 अपि तु सर्वसैव । कीदशः । भुक्तिसुक्तयोः खगोपवगयोः 

कती । एकान्तसमदेशनं तत्त्वोपदेशः तत्परः तत्कारी । व्यज्ञयार्थस्ु-सत्पुरुषख 

मवादशचस्यागमनं कख मद्विधजनसख आनन्दनिखन्द् न विदधाति । कीदशः । भु- 

क्तिमुत्तयोः खुरतोपभोगण्हकर्मलयागयोः कतौ । एकान्तसमादेशनस बहटीलोपदे- 

दास्य कारकः । हदटशार्थख काव्यव्यज्ञयत्वेऽपि तत्र सदागमपदसख प्रधानत्वादन्येषां 

सदहकारित्वा्यदव्यज्गयव्यपदेख इव्याह--अतेति । संनिहितं जनान्तरसंनिधावुपसिथतं 

सच्छाखा्थमभिधाय अभिधया केधयिता । सदागमद्छब्दयोरिति । सदागम 

इति शब्दः प्रतिपादको ययोस्तयोः । सच्छाघ्लसतपुरुषागमनयोरिवयर्थः । अविवक्षणे 
[1 

1. एकेति । ध्वनिगनन्थे त “बिच्छि्तिोभिनेकेन' इति पाठो द्यते ॥ 

2, भरती ति । श्रोचमाद्यवाक्यग्यङ्कय। स्फोटरूपा मारतीदय्ैः 1 यदन्तमेततेन पदेन 

दोलोऽतिदायितोऽथश्वारुतया व्यज्यते तयैव ध्वनित्वमिति फलितिाथेः ॥ 

3. आनन्देत्ति । आनन्दनिस्यन्दं प्रमोदप्रस्वणम् । इदं 'अनुविपर्यभिनिभ्यः खन्दते- 

राणिपुः इति सूत्रेण वेकल्पिकषत्वविषानात्पन्ते तदभावः ॥ 

~ क ~ ~ न= ~ = न 



चतुथः परिच्छेदः । २१५ 

रहस्य संगोपनार्थमेव हि व्र्थपदप्रतिपादन प्रकरणादिपषयौलोचनेन च 
सच्छाख्राभिधानस्यासंबन्धस्वात् । 

'सनन्यसाधारणधीधृताखिल्वलुधरः । 
राजते कोऽपि जगति स राजा पुरूषोत्तमः ॥' 

अत्र वरषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेव्युपमाध्वनिः । अनयोः चब्दशक्ति- 
मूको संलक्षयक्रमभेदौ । 

“सायं खानमुपासितं मख्यजेनाङ्ग समाटेपितं 

यातोऽस्ताचल्मौलिमम्बरमणिर्विखन्धमत्रागतिः | 
1 

देतमाद-रहस्येति । उपनायकानुरागख गोपनार्थमेव । न तूपमानोपमेयभावबोध- 
नार्थम् । हि यस्माद् व्यर्थष्दानां प्रतिपादनं प्रयोगः । नयु ^्तदर्थं कृतमेतदथ 
भवतिः इति न्यायादुपमानोपमेयत्ववोधकः कथं न स्यादित आद--म्रकरणा- 

दीति । आदिना वयोवस्थादिसंरहः । सच्छाच्राभिधानस्यासंबन्धाचेयन्वयः । 
अ संबन्धत्वात्पकरृताुपयोगित्वात् । तथा च यच वाच्यार्थः प्रकृतोपयुक्तो व्यज्यार्थ- 
स्त्वसंबद्धस्तत्रैवागल्या तयोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते । अन तु व्यङ्गयार्थस्यैव 
अरक्रतोपयोगित्वं वाच्यार्थस्य तदङ्गत्वमिति न तदवसर इति भावः ! शब्दशक्तिमूल 
पट्प्रकाद्यमलंकारमाह-अनन्येति । अनन्यसाधारणा अनन्यठुस्या धीरयैख । 

धृता पालिता धारिता च वसुंधरा येन । पुरुषोत्तम इव विष्णुरिव । नन्वच्र पूवाधेऽपि 
छेषसंभवेन ष्दुगौलद्धित विग्रह- इतिवद्वाक्यव्यज्गयमेवोपमानोपमेयत्वमिति चेत्, 
सद्यम् । अनेकार्थस्य पुरुषोत्तमपदसयय सार्थकत्वाय एकार्थकानामप्यनन्येतिपदानां 
द्मथकवं कल्प्यत इति पुरुषोत्तमपदसयेव प्रधानलवम् । (्ुगौरङ्घित- इ्यादौ तु ब- 
दूनामेव पदानां खभावत एवानेकार्थकत्वमिति ततोऽख मेदः ! नयु संज्ञायामेव स- 
मासशासनात्कथं पुरुषोत्तमपदसानेकार्थत्वम् , न च सप्तमीसमासे संज्ञायां विधा- 
नात्षष्टी समासेन पुशषश्रेष्टवाचकत्वमिति वाच्यस् । निधौरणे विहितायाः षष्ठाः स- 

मासनिषेधात् । उच्यते--पुरूषोत्तमयति संसर्गेण उक्छृषटं करोतीति व्युत्पत्या तख 
युरषश्रष्टवाचकलात् । खतःसंभ विवस्तुव्यज्गय वस्वुपदग्रकाद्यमादह-सायमिति । 
'उपनायकेन पथ्युपञुक्तां ल्ानागतां सखी युपहसन्याः सख्या उक्तिरियम् । उपासितं 
कतम् 1 ल्लानमल्यजसेपयोः श्रमय्रतिबन्धकत्वं दर्दितम् । सायंपद्ख चिमुदहूतेरूप- 
सायाहपरत्वे तत्रातपसंभावनया तां वारयति--पातत इति । अम्बरमणिः सूयः । 
विखन्धं खच्छन्दं यथा स्यात्तथात्रागतिः । एतेन भयादौलाद्वा श्रमो नास्तीति दर्थि- 

1. समासेति । “संज्ञायाम् इति राखादित्थः । संज्ञा हि समुदायोपाधिः । तेन 
नित्यसमास एवायम् । न हि वाक्येन संज्ञा गम्यत इति अ्रकृतसत्रव्याख्याने वृत्तिकारः ॥ 

2. समासेति । (न निधौरगे? इति सत्रेण समासप्रतिषेधादिदर्थः ॥ 

१. "पुरुषश्रेष्ठः च. २. इतोऽे श्रः" इलयधिक क-पुस्तके, 



२१६ साहित्ये 

आश्चयै तव सौकुमा्यमभितः न्तासि येनाधुना 
नेत्रदवन्द्रमं मीरनव्यतिकरं शक्रोति तेनासितुम् ॥° 

अत्र खतःसंभविना वस्व॒ना कतपरपुरूषपरिचया क्लातासीति वस्तु 
व्यज्यते । तच्ाघुना छान्तासि, न तु पूर्मं कदाचिदपि तवैवंविधः 
छमो दृष्ट इति बोधयतोऽशुनापदसवेतरपदार्थो्षादधुनापदसेव 
पदान्तरपिक्षया वैरिष्टयम् । 

'तदग्राप्िमदादःखविढीनारोषपातका । 
तच्िन्ताविपुराहदक्षीणयपुण्यचया तथा ॥ 

तम् । ^विल्लन्धमन्दाः इत्यपि क्रचिस्पाठः । आश्वयंमदष्टपूर्वम् , येन सौकुमार्येण अ- 

भितो बहिरन्तश्च ्न्तासि । छमज्ञापकमाह-नेवद्धन्दयित्ति । अमीलनव्यति- 
करं मीखनसंपकरहितम् । आसिढु स्थातुम् । अन्ति । वस्व॒ना वाक्यार्थेन । नतु 
तादरार्थस वाक्यार्थव्यङ्गयत्वे वाक्यगतध्वनिरेवायं न तु पदगत इत्यत आद- 
तञ्चति । ताद्शव्यज्गयं चेदखर्थः । त्यङ्गयमधुनापदशेवेलन्वयः । अनर हेतुगर्भं 
विदोषणमाह--अधुना छान्तासीद्यादिबोधयत इति 1 तथा च ताद्शङ्कमस सौङुमा- 
यैप्रयुक्तत्वे दिनान्तरेऽप्येवं खादतोऽघुनापदादाश्ुनिकष्कमहेदुलाभ इति भावः । ननु 
तथाप्यध्ुनापदसेवेति नियमः कथयुत्यते । खं खम्थं बोधयतां पदान्तराणामपि 

व्यज्ञनायासुपकारसंभवादिलयत आह-इतरेति । अघुनापदसतरपदा्थानाञुक्कषा- 

धानात्तयेव पदा्थौन्तरापेक्षया वैरि्यं प्राधान्यम् । अधुनापदार्थप्राधान्येन ताव- 
दराकयार्थेन तादशपदाथौन्तराणामपि परपुरुषपरिचयव्यज्ञकत्वेम् ! तथाहि-सायमि- 

लादि । अधुनापदार्थप्रतिसेधानेन सायतनज्ञानस निमित्तान्तराचरसधानप्रतिबन्धा- 
द विरुम्बिततमेव परपुरूषपरिचयं श्राययति । एवं मल्यजेनेदयादि । परपुरषसंभोग- 
विह्गोपनम् , थात इति परपुरुषसंभो गप्रतिबन्धकश्रकाशाभावम् । विच्छच्धमिलयादि । 
तदेशे तत्कालिकनायकसतत्वाभावमधुनापदार्थम्रतिसंघानेनैव प्रल्याययति । अत्रोप- 
हास एव महावाक्यव्यज्ञ्यः । इदं च व्यज्गयं तत्परकषेकमिदयवधेयम् । खतःसंभवि- 
वस्तुव्यज्ञयमलकारे पद्प्रकार्यमाह--तद्पराक्चीति । श्रीकरष्णाप्राप्तीय्थः । तञ्ि- 

1. अमीलनेति । न विदयते मीलनख सुद्रणस्य व्यतिकरः पोनःपुन्येन म्रृच्चिः 
संवन्थो वा यसिस्तथामूतम् ॥ 

2. अत्रेति । इह सब्दानां परिदृत्तिरहिष्णुत्वादर्थराक्तिमूरत्वमवसेयम् । एवमभिमो- 
दाहरणेऽपि ॥ 

8. तदिति । तस अप्राघ्या वियोगेन यन्महादुःखं तेन विीनानि नष्टानि अदेपाणि 

पातकानि यस्याः सा । तथा, तसय चिन्तया ध्यानेन यो बिपुल भहानाह्ाद आनन्दस्तेन 

क्षीणः पुण्यचयः सुकृतसमूह्यो यस्याः सा । नियत उच्छासः ्राणोक्रमणं यस्याः सा 

तस्या यावस्तत्ता तया । प्राणोत्क्रमणं बिनेल्थः । ध्न तख आणा उच्कामन्तीदैव समव- 

लीयन्ते" इति श्रुतेः ॥ 

। 
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चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परं ब्रह्मरूपिणम् । 
निरुच्छरासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका }' (युग्मकम् ) 

जत्रादोषुचयपदप्रभावादनेकजन्मसदस्षभोग्यदुष्करृतसुक्रतफररारिता- 
दात्म्याध्यवसिततया भगवद्धिरहदु :खचिन्ताहादयोः प्रत्यायनमित्यति- 
रायोक्तिद्रयपतीतिररोषचयपदद्रययोत्या । अत्र च व्यज्ञकख कविप्रोढो- 
क्तिमन्तरेणापि संमवात्वतः संमिता । 

न्तेति 1 श्रीकृष्णचिन्तेलयर्थः । जगतः सृतिजन्म यस्मात्तं परं सर्वेत्क्टं ब्रह्मखरू- 
पिणं श्रीकृष्णं निरुच्छ्रसतया निरुद्धप्राणतया अन्या या गुरुजनोपरोधेन श्रीहृष्म- 
समीपं गन्तुमशक्ता सा श्रीङृष्णवियोगेन सुक्ति गता । सुक्तयर्थः । समस्तपापपुण्ध- 

क्षयादेव मुक्तिरिव्युपपादयति-तदम्राप्तीति । तद्प्रा्तिजन्येत्यर्थः । तचिन्तेति । 
तच्धिन्ताजन्येलर्थः । भोगेन हि पापपुण्यक्षयो भवति । त्ामायाह-महा- 

दुःखेति, विपुखाह्यदेति च । तयोस्पभोगेनेति बोध्यम् । पापपुण्ययोः सामस्य- 
{दखामश्च अशेषचयपदाभ्याम् । अरेषचयपदयोः प्रभावात्सामथ्यात्कारणसामस्त्येन 
फठसासस्यप्रतीतिरुवितवेति भावः । हेतुरयं तादात्म्याध्यवस्ाये । दुष्छृतखकृत- 
फलठराशिदुःखाह्वादप्रचयः । तादात्म्याध्यवसितयोरभेदारोपविपययोः प्रयायनं 
प्रकरणवेिषटयेन प्रतिपादनम् ¦! अतिशयोक्ति । “विपयनिमरमेन विषयितादा- 
लम्यारोपोऽतिरायोक्तिः' इति तक्षणम् । यथा--“कथमुपरि कलापिनां कलापः- 
इलयादि । अत्र प्रकरणवेरिष्टयाद्विषयस्य केशचपाराख लाभ इति विषयनिगरणम् । 
अशेषचयपदद्वययोदखा अशेषचयपदव्यज्ञनाजन्या ! अयं भावः--प्रकृतेऽभिधेयबो- 
धानन्तरं खुखदुःखभोगविशेषेण कर्थ यावत्पुण्यपापक्षय इल्युपपकत्चि प्रतिसंदधतो 
व्यज्ञनया यावत्छुखदुःखमोगजन्यारेषयुण्यपापक्षयवतीति ग्रतीतिजायते । अन्रा- 
सेषचय पदभ्यां विषयिणः सुखदुःख यरेवोच्यलव्यज्ञनया क्षटिति प्रतीतिः प्रकरण- 
वैशिध्येन प्रकृतयोभगवद्विरद्दुःखचिन्ताहृदयोः भ्रतीतिरिदयतिरयोक्तिद्रयसय व्य- 
ज्यम् ! न चाध्यवसायमात्रेण कथमनुपपत्तिनिरास इति वाच्यम् । एककायंकारि- 

लरूपसाद्द्यप्यवसायेन तच्निरासात्. । तथा च भवचिन्ताविरहाभ्यां तथा उस 
भवे जनिते यदुपमोगेन यावत्खदुःखमोगनास्ययोः सुकृतदुष्करतपुज्ञयोनोस्ो ज- 
हितः । एतत्सूचनाय महत्वं विपुरत्वं च दुःखाहद्योर्विशेषणमुपन्यसतम् । केचित्तु 

नेदधण्युपयोगित्वेन प्रकृतख समस्तपापररराश्ञेः पापविरोषफलेनश्रकृतेन भगवद्धि- 
रहमहादुःखेन, सुक्तयुपयोगित्वेन प्रकृतख समस्तपुण्यफलराश्चेः पुण्य विते षफलेनाप्र- 
कृतेन तचिन्ताविपुरसुखेन सहाभेदप्रतीतिरतिश्योक्तिः ! निगीर्णे प्रृते शब्दोपःत्त- 
नाप्रकृतेन सदह्यभेदप्रतीतिरतिश्चयोक्तिरिति तष्छक्षणात्ः इद्याहुः । तन्न । विषृयिणि 
मसिद्धधर्मसय विधये प्रतीतिरेवातिरयोक्तिः फलम्, न तु विषये प्रसिद्ध विष- 
यिगि प्रतीतिः) एवं स्थितावतिश्योक्तिद्वयसख निष्फरुलापाताद् विषये प्रसिद्धस्य याव- 
द्ुण्यपापनाशकलख विषयिणि प्रतीतेरसंभवेनामिगप्रेतादुपपत्तिनिरासायोगाद्विष- 

सा०द्० १९ 
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८पृरयन्त्यसंस्यपथगां स्दहानजख्वाहिनीम् । 
देव त्रिपथगात्मानं गोपयद्युपरमूषेनि ॥ 

चिणः शब्दोपात्त्न कथमुपरि कलापिनां कलापः-” इति तद्राच्यो पपत्तावतिशयो- 

क्तिद्रयसय व्यज्यलायोगाच । नचारोषचयपदप्रभावेण विषयस्य व्यङ्ग्यत्वेनैव तख- 

व्यज्ञयलमिति वाच्यम् । तथा खति "कथसुपरि- इ्यादौ प्रकरणवैरिध्येन विषयसख 
व्यङ्गयतयातिश्योक्तर्व्यज्चलापाताव् । व्यज्ञकस्य वाक्यार्थस्य । खतःसंभव्यलकरार- 
व्यज्गयवस्तुपदप्रकादयं वस्तु यथा--क्षणदासावक्षणदा वनमवनं व्यसनमव्यसनम् । 

बत वीर तवं द्विषतां पराद्खुखे लयि परराद्युखं सर्वैम् ॥° क्षणदा राधिः । अक्षणदा 

अनुत्सवकरी । व्यसनं दुःखम् । अवीनां मेषाणामिव असनमितस्ततो श्रमणं च । 

पराङ्छखे विपरीते ! पराद्य विपरीतम् । अत्र राब्दशक्तिमूरखविरोधिनिवौद्येन चतु- 

शपादगतेनाथौन्तरन्यासेन विधिरपि बामद्धवतेत इति सर्वैपददोल वस्त॒ खतः- 
संभनव्यठकारन्यदयोऽख्कारः 1 पदयोदयो यथा--तव पत्यधरस्तन्वि म्टानपद्यद्रं 
मरने ! इति श्रवा नदवधूः करोति मुखमानतम् ॥* अचे रूपकाकुकारेण त्वयासा- 
लन्तच्चुम्बनं छृतं येन म्खानलमिति कल्यलिङ्गालकारो म्छानादिपददयोलयः । कविग्र 
टोक्तिसिद्धवस्तुव्यङ्गयं वस्तुपदप्रकादयं यथा--“चन्द्रधवलाञु रा्िषु धचुरपि कचभ 

सप्रास्फाल्य । एकच्छन्रमनङ्गन्िञ्ुवनराज्य करोलयनिशम् ॥* अचानङ्गस चापास्फार- 

नपूर्वैकञ्चिभुवनाधिकारकरणस्यालीकलात्कविग्रोढोक्तिसिद्धेन तेन वस्तुना येषां का- 

मिनामसौ राजा तेषां न कोऽपि तदादेशपराङ्युख इति जाम्रद्धिरुपभोगपरः केवलं 

तेर्बिशातिवाद्यत इति त्रिुवनराज्यषदथोलयं वस्तु व्यज्यते । कविग्रोटोकिसिद्धवस्तु- 

व्यद्नयोऽङंकारः पदप्रकादयो यथा--निरितशरधियापयलनङ्गो दशि खद्शः ख- 

वल वयस्यराङे । दिशि निपतति यच्र सा च तत्र व्यतिकरमेदय समुन्मिषन्य- 

वस्थाः ° अवस्थाः प्रागुक्ता विरहकालीना दरा कामदशाः । अच्र क्रमिकाणां यु- 

गपदन्मेषणरूपं वस्तु वाक्यार्थः खतोऽसंभविलात्कविभ्रोढोक्तिसिद्धस्तेन व्यतिकर- 

पदयोयो विसेधो व्यज्यते! कविप्रौटोक्तिसिद्धाठंकारव्यद्गवं वस्तुपदप्रकाद्य यथा- 

तंर्दीपभाजा हृदयेन हारो निवायेभाणोऽपि सुहुरेगक्ष्याः । वक्षोजमारस्य वयख- 

मावाद्वि्चद्धजातिन चर्यसुष्मात् ॥` विञ्चद्धजातिरविञ्द्धमुक्ताजातिषटितः । अत्र 

विश्धद्धजातिलहेत्वरकारेणानवरतकल्पमान एवास्त इति न चरतीति पदव्यज्गय वस्छ 

नपगमनहेतुत्वस्यावान्तरत्वेनासेप्यमाणत्वात्कविप्रौढेक्तिसिद्धलम् । कविग्रोदोचछि 

1. उयरेति । उथ्रमूषैनि दिवदिरसि । अत्रोग्रपदेन मूम्नोऽतिरयितगोपनसमथदेरवं 

चोत्यते ॥ 
2. तवेति । "वद वछ्स्स गोसभ्मि-> इति प्रकादयोदाहतसर्वैविपुरायादछायामूतो- 

यं शोकः ॥ 

8. चन्द्रेति । “राक्ष चन्दधवराु- इति प्रकाशोदाहतसवैविपुलायादछयाभूतोयम् ॥ 

4, संतपेति । 'वारिन्नन्तो वि उणो-' इति प्रकाशोदाहृतगीतेरछायागूतमदः पयम् ॥ 
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इदं मम । अत्र परयन्तीति कविपरोरोक्तिसिद्धेन काव्यरिङ्गालेका- 

रेण न केऽप्यन्ये दातारस्व सदश्च इति व्यतिरेकाल्कारोऽसंख्यपद्- 

द्योत्यः । एवमन्येप्वप्य्थशक्तिमूरसंरक्ष्यक्रमभेदेपषूदाहायम् 

तदेवं ध्वनेः पवेक्तिष्वं्टादशसखु मदेषु मध्ये शब्दार्थशक्तयुत्थो 
व्यङ्गघो वाक्यमात्रे भवन्नेकः । अन्ये पुनः सप्तदञ्च वाक्ये पदे चेति 

चतुखिशदिति पञ्चत्रिशद्धेदाः । 

प्रबन्धेऽपि मतो धीरेरथेशस्युदधवो ध्वनिः ॥ १० ॥ 
रवन्धे महावाक्ये । अनन्तरोक्तद्वादशमेदोऽथेक्तयुत्थः । 

द्ाठंकारव्यङ्गयमरंकारं पदयप्रकाद्यमाह-पदयन्तीति । अत्र दानजर्ख नदीरू- 
पलं खतोऽसंभवि कविग्रौढोक्तया सिद्धम् \ अचोस्रक्षापि व्यज्गया 1 पवमन्येप्क्नी- 
ति 1! कविग्रौढोक्तिसिद्धवस्त्वरंकारव्यज्गयेएु मयोदाहृतं कविनिवद्धवक्तप्रौटोक्तिसि- 
दवस्त्वङुकारव्यज्येषु चतुषु भेदेषु । यथा मम-खतरामक्षमसच् पचमिः पुष्पप- 
त्रिभिः । युवल्यामोधया रक्तया जगद्विभ्यति मन्मथः })* अत्र नायिकारूपदक्तयः 
मन्मथस्य जग्द्रुधनमसंभवि ऊविनिवद्धगरोढोक्तिसिद्धं वस्तु तेन नायिकायाः सर्वमनो- 
दरखरूपं वस्तु जगत्पददयोलयं प्रका्यते । “यो त्रजलतितरां सहायतां हन्त ॒विश्व- 
विजये मनोभुवः । तं निशम्य मधुरं पिकवरं कः प्रयाति धृतिमानतानने ॥* अचर 
पिकखरसहाय सरस्य विश्वजयो वस्तु कविनिबद्धग्रोटोक्तिसिद्धं तेन मानमङ्गकारणे 
पिकखरे सलयपि मानो न भ्न इति विेषोक्तिररंकार आनत इतिपदयोदो व्य- 
ज्यते । “संतप्तचामीकरचाश्वणे करणै निबद्धं नवकर्णिकारम् । तदेव श्रं मदनख 
जेच्रं जगत्रयं तेन जितं भवलया }" अचर नायिकाकणापिंतं नवकर्णिकारमेव मदन- 

दाखरमिति रूपकं कविनिबद्धप्रोढोक्तिसिदधं कर्णिकारेण तव सुखस्य ताद्शी शोभा 
जाता यया वीतरागा अपि स्मरपराधीना भवन्तीति वस्तु जगन्नयपदप्रका््यं व्यजञ- 

यति । ध्यशश्वन्द्र इवाभाति राजंस्ते दानसंभवम् । दैन्यं न इन्यते हन्त तेन दष्टि- 
विरोपि मे ॥" अव्र यशसः शृङ्खलासंभवात्तेन चन्दरोपमानमप्यसंभवि कविनिवद्धपरो- 

दढोक्तिसिद्धं तेन दैन्यमेव तम इति रूपकं दष्टिपददयोलयं व्यज्यते ! खतःसभविवस्तु- 

1. प्रबन्ध इति । प्रवन्धश्च संघटितनानावाक्यसयुदायः ! स चे अन्धरूपस्तदवान्तर+ 

मरकरणरूपन्चेति ॥ 
८७१४ 

१. इद् मम" इति क-पुस्तके नास्ति. २. कुस्तके भूव" नास्ति. ३. 'अष्टादकमेदेषुः क~ 

४ क-पुस्तके प्रथमान्तः पाठः+ ग-पुस्तके तु श्रवन्ये- इत्यादिः प्रकरुतकारिकान्याख्या नास्ति, 
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यथा महाभारते गृ्मोमायुसंवादे-- 
“अङं यित्वा इमशानेऽसिन्गृ्गोमायुसंकुटे । 
कङ्कालबहले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥ 
न चेह जीवितः कथितकार्धर्ममुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदयी ॥ 

इति दिघी प्रमवतो गृधस्य इमश्ाने गरतं बालमुपादाय तिष्ठता तं 
परित्यज्य गमनमिष्टम् | 

(आदित्योऽयं शितो मूढाः कहं कुरुत साप्रतम् । 
वहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ 
असुं कनकवर्णामे बाठमप्राप्तयौवनम् । 
गरृ्रवाक्याक्कथे मूढास््यजध्वम विशङ्किताः ॥ 

इति मिदि समथस्य गोमायोर्दिवसे परिस्यागोऽनमिरुषित इति 
वाक्यसमृहेन चोत्यते । अत्र खतःसंमवी व्यञ्जकः । एवमन्येष्वेकाद- 
शमेदेषूदादायंम् । एवं वाच्यार्थव्यञ्चकत्वे उदाहृतम् । 

लक्ष्यार्थे यथा--"निःरोष््युतचन्दनम्-, इत्यादि । व्यङ्कया- 
थस्य यथा---“उअ णिचर- इत्यादि । अनयोः खतःसंभविनोठ- 
कष्यव्यज्गयार्थौ व्यज्ञकौ । एवमन्येष्वेकादशमेदेषूदाहार्यस् । 

व्यङ्गयवेस्तुप्रबन्धप्रकादयमाह--अङं स्थित्वेति । रमदाने सृतबार्कं दयजतस्तद्- 
न्धूर्परति गृध्रस्य वचनमिदम् ) न स्थेयमिदयर्थः। दारीरासि कड्ारस्तेन बहे व्यापने! 
काल्धमं ख्ल्युम् । दिवा प्रभवतो दिने भक्षणक्षमख । गमनमिष्टमिति । वाक्य- 
समूहेन चोदत इदयम्रेणान्वयः } गोमायुक्त प्रबन्धसख ताद्सव्यज्ञमाह--आदिव्यो- 
ऽयमिति । आदियसत्वाद् युष्माकं रानिचरतोऽपि भीतिनौस्तीति सूचितम् । 
लेहकारणं स्थितिरेव । अयं सेध्यासमयःसन्नो स॒हूर्तां दारुणतया बहुविघ्ः संभा- 
वितभूतायवेशः । तदवगमान्युद्ररतांन्तरे जीवनस्य संभावना दर्ता । तत्सभाव- 
नायां हेतुमाह--अभुमिति 1 कनकवणीभखे रूपविपयसाभावाज्ीवनसंभ(वना । 
मूढाः ! “बाखाः" इति पाठे रि्ुबुद्धय इवर्थः । समर्थस भक्षणन्षमसख । स्वतः 

संभवीति 1 वाक्यार्थं इति रोषः । एवं निरुक्त्वनिसमूहः । रुश्ष्याथेस्येति । 
क ® ® 

°व्यञ्ञकलेः इति रोषः । एवमग्रेऽपि । एवमन्येष्विति । एकादशश्चवं लक्ष्यव्य- 

1. महाभारत ति । शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वणि तिपन्राश्चदधिकशचततमेऽध्याये ॥ 

१. "वहुरेः घ्. २, दिवसे क्तस्य क-घ, ६. द्दिवसे" इदयधिक्रं घ-पुस्तकर, 
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पदशिविणरचन व्रदन्व्वस्फुटक्रमः | 
संसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनितत्र ॒वदांशमहृतिप्रल्योपस्मनिपाता- 

दिभेदादनेकविधः | यथा- 
चटापाज्ञां ष्टि स्पशसि बहुशो वेपथुमतीं 

रहस्याख्यायीव खनसि ख्रदु कणोन्तिकचरः । 
करं व्याधुन्वन्त्याः पिवसि रतिसर्यैखमधरं 

वयं तच्वान्वेषान्मधुकर हतास्तं खट् इती ॥' 
जत्र हताः इति न पुनः ष्दुःखं प्राप्तवन्तः इति हन्मकृतेः | 
'मुहुरङ्गलिसंवृताधरोष्ठ प्रतिषेधाक्षरविङ्कवाभिरामम् । 
मुखमंस विवतिं पक्ष्मङक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ 
अत्र ^तु* इति निपातस्यानुतापव्यञ्जकत्वम् । 

-------“^ ~ न म भा ना नन 

ज्रययोः प्रयेकापेक्षया । उभयपेक्षया तु द्वात्रिशतसिति द्रष्टव्यम् ! (अस्फुरक्रम 
इदस विवरणम् असरक्ष्यकमन्यज्यःः इति ! चखापङ्पमितति ! भ्रमरं प्रति 
डष्यन्तस्योक्तिरियम् \ वेप्थुमतीमतिचपलाम् । करं व्याघुन्वन्याः रकुन्तखायाः 1 

्रमरनिराकरणाय करब्याधूननम् \ रवेः सुरतेच्छायाः सवेखं प्रधानकारणम् \ य॒ 
रतां सवंखमिवादरणीयम् । यद्रा रतेः कामपलन्याः सवेंखं युवजये परमसदहायम् । 
वयं त दृषटिस्पदादिवञ्चिताः । तत्वान्वेषात् तच्वपरीक्षातः । इता हतप्रायाः । अति 
पीडिता इयर्थः । कती धन्यः । यद्रा तत्त्वान्वेषात् तत्तत्कमाोकवचस्यान्वेषात् सुहु- 
विसंवादीच्छातो वयं हता इयर्थः । अत्र विप्रलम्भोत्कर्षो इुःखातिरायेन व्यज्यते । 
दुःखातिशयश्च इता इलनेन व्यज्यते । अचरे ति । हताः” इति प्रयुक्तम्, न ठु दुःखं 
आप्तवन्तः" इति प्रयुक्तम् । तथाल प्रकृतोपयुक्तख्य दुःखातिशयसख प्रतीतिने स्यात् । 
हन्धरङृतेरिति । व्यज्चकलमिति शेषः । मुहुरिति । गौतम्या शङ्न्तलायां नी- 

जण 

1, चेति । हे सधुकर, वयमेवंविध।मिलाषचाडुग्रबणा अपि तखान्वेषणाद्रस्तुबत्त- 

ऽन्विष्यमाणे हता आयाप्माच्पात्रीभूता जाताः । त्वं खस्ित्ति निपातिनायलसिद्धं तवैव 

चरितार्थत्वमिति । तथाहि--कथमेतदीयकटाक्षगोचरा भूयास; कथमेषासदभिग्रायन्य्- 

कं रहोवचनमाकण्यौत् , कथं ह टादनिच्छन्या अपि परिचुम्बनं विधेयासेति यदसाकं 
मनोराज्यपदवीमधिश्चेते तत्तवायलसिद्धम् । अमरो हि नीलोत्पल्थिया तदाक्लङ्ाकातरां दृष्ट 

युनः पुनः स्पृशति । श्रवणावकारपर्थन्तत्वा च नेत्रयोरुत्प्लशङ्कानपगमात्तत्रैव ध्वन्यमान 

आस्ते । सहजसोडुमायैत्रासकातरायाश्च रतिनिधानभूतं विकसितारविन्दामोदमधुरमधरं 

पिबतीति । अत्र हि अभरसभावोक्तिररंकारो रसानुयुणः ॥ 

१, "असंलक्ष्य इलादिः (टवमन्यत्र' इलयन्तः पाटो म-पुस्तके नास्ति. > घ-पुस्तके तु दार 

इलयत्र "पदांशकः इति पाठं प्रकल्प्य तदन्तं गधं छटोकीक्रल्य "परदावणै- इति कारिकायाडुत्तराधैत्वेन 

न्यस्तम्. 
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“न्यक्ारो द्ययमेव मे यदरयः-' इत्यादौ “अरयः इति बहुवचनस्य 
“तापसः हइ्येकवचनस, “अत्रैव इति सर्वेनान्नः, "निहन्ति इति “जी- 
वतिः इति च तिडः, “अहोः इत्यव्ययस्य, “भ्रामटिका! इति करूपत- 
द्वित, “विष्धण्ठन' इति व्युपसर्गस्य, “सजेः* इति वहुवचनस व्यज्ञ- 
कृत्वम् । 

आहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा 
॥ नासाग्रे नयनं तदेतदपरं यचैकतानं सनः । 
मोनं चेदमिदं च शूल्यमधघुना यद्विश्वमाभाति ते 

त्वयाः सखि योगिनी किमसि भोः किंवा विधोगिन्यसि ॥' 

तायां दुष्यन्तस्याजुतापवणनमिदम् । प्रतिषेधाक्षरेण मेवं कुर्विति प्रतिषेधवचसा 
विङ्कवं व्याकुरमत एवाभिरमम् ! तादशप्रतिषेधस्य विधिप्यैवसन्नतया तत्प्रयोगेण 

मुखस्य रमणीयमिति भावः ) अंसे स्कन्धे विवतयितुं परिदरय स्थातं रीर्मस । 
कथमपि चष्षुःपरागापस्ारणच्छलेन उन्नमितमङ्लिभ्यामूर्ध्वाक्य धतम् । न्यक्र(र 

इति । व्याख्यातमिदं प्रा । बहुवचनखेदयादिषष्टयन्तानां व्यज्ञकलमिलग्रेतनेना- 
न्वयः 1 अरीणां प्रतीकाराक्षमलं तापसादेरेकलद्यापनेन । नैकतापसनिग्रहेण स्वै- 

रक्षा भवति सोऽपि सर्वप्राणेः कटठँमश्षक्य इति । इदंपदेन रिपुनिग्रहे दूरगमनादि- 
व्यापासे नासि तथापि स करतुं न राक्यत इति । अपकारसय व्तेमानलख्यापनेन 
विरुम्बासहिष्णौ रिपुनिग्रहे नास्माकमुयमः } तथेति जीवनस वर्तेमानलद्यापनेन 
गेव मरणयुचितं येनैतादशः पराभवो मा भूदिति । जीवनस्य साश्वयैखल्यापनं 
मानिनां तादशपराभवे जीवनमलयन्तमवुचितमिति । खगेख शुद्रत्वस्यापनेन यख 
खर्गविण्ठनेनापि शावा नासि स तावदेतापसेन पराभूयते अहो दुरदैवविरसित- 

मेतदिति ! स्वर्गङ्ण्नसय विशिष्टल्यापनेन खपतेरल्न्ततिरस्कारिणो रावणख 
एकतापसेन पराभवो दुदैवेनोपपयत इति भुजानां बहुलद्यापनेन रिपुनिभ्रहे रावण 
स्यायिकप्राधनसत््वेऽपि स कठ न राक्यत इति व्यज्यते । यथयप्येते संरक्ष्यक्रमव्य- 
डानां वस्तुध्वनय एव तथाप्येतेऽसंलक्षयक्रमव्यज्गयस्य निवदाख्यभावसय परिपोषका 
इति तेनेव व्यपदेश इति मावः । आहार इति । विरहिणीमुपहसन्याः सख्या 
उक्तिरियम् । बिरती रागाभावः । एकतानमनन्यद्रत्ि । योगिन्या विश्व शल्यमसद्भूतं 
प्रतिभाति । बियोगिन्याश्च सदपि विश्वं रकृतालुपयोगित्वेना सदिव प्रतिभाति 1 विशे 

षणखेयनन्तरं तदेतदिति बुद्धिस्थपरासदीनः स्वेनान्नः अपरमिति विशेषणस्येदय- 
न 

1. मरामरिकेति । अल्यमामवाचको हि भमदीश्चव्दः, गौडभाषायां भ्वी" इति 

ख्यातः ! ततः जज्ञाते" इति 'कुल्िते" इति वा कप्रलये “केऽणः इति हस्वे निष्पन्नो 

यामयिकादब्दः । अलस्तद्चद्धयाम इति तदथः । नागोजिभद्भस्तु--^ तद्धिताः इति 

वहुवचनबोध्यष्टिकच्परययः इद्याइः ॥ 
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भत्र तु “आहारेण इति विरपयसप्म्याः, (मस्त' इति ध्रा" इति 
च विरोषणस, “मौनं चेदम्, इति परत्ययपरामरिनः सर्वनाज्नः, 'आ- 

(9 द £ [>> 
भातिः इद्युपसगंस्य; (सखिः? इति प्रणयसारणस्, (असि भोः इतिं 
सोपहासोस्ासस, "किंवा इत्युततरपक्षदाव्येसूचकस्य वाशब्दख, 
'असि' इति वतेमानोपदेलस्य तत्तद्विषथव्यञ्ञकतवं सहदयसंवेयम् । 

वणेरचनयोरुदाहरिष्यते । प्रबन्धे यथा-- महाभारते चान्तः । रा- 
मायणे करुणः । मालतीमाधवरलावव्याले श्ङ्गारः । एवमन्यत्र । 

फ, = क क 

तदेवमेकयश्चाशद्वेदास्तख ध्वनेमंताः ।॥ ११॥ 

वगन्तव्यम् । प्रतीयत इति प्रययः प्रतीतिविषयः, तत्परा्मिनस्तद्राचकस्य । क 

चिच श्रयक्षपरामर्भिणः' इद्यपि पाठः । प्रणयस्मारणस्य प्रेमसूचकख । सोसपासख 

उपहाससूचकस्य । उत्तरपक्ष वियोगिनीति पक्षस दाय प्रामाण्य तत्सूचकस्य वरत 
मानोपदेशसय वर्वमानकालग्रयोगसय । तत्तदिति । सटदयनि्वेचनीयेद्थः । त- 

थाहि--आहार इति विषयसक्तम्या आदारविषयकरागामाव एव । न तु योगिनी- 

वदनिष्टसाधनताज्ञानायोगप्रतिकूलादारानिवत्तिः । तदुक्तम--नालश्चतस्तु योगो- 

रस्ति न चेक्रान्तमनश्चतः' इति । एवं च योगिन्यः प्राणधारणार्थमादहासेऽस्त्येव 

तव तु सोऽपि नास्तीति भावः । एवं योगिन्या योगसाधने यद्च्छोपपत्ते च विषये 

भरवरृत्तिरस्ति । तव तु सर्वथैव विषयाचिवृत्तिरिति । समस्तेयादि चिच्ेषणद्रयं व्यज- 

यति- योगिन्या ष्यानसमय एव नासाभ नयनं चित्तेकाय्रलं च ! तव तु सर्वदेव 

तदुभयमिति 1 तदेतदपरमिति व्यज्नयति--यौगिनी मोनसमये इद्धितादिना अथं 

बोधयति, तव॒ तु तदपि नास्तीवीदंपदेन व्यज्यते । योगिन्यासतच्वेन विश्वमस्- 

सस्फुरति, तव तु तत्वं विनैवेतीदंपदयोखम् । योगिन्या जगति शल्यत्वस्फुरण बह्य- 

स्फ्िसंवलितम्, तव तु न तयेद्याङ्पसमें योतयति । योगिन्या रागिणि जने अ- 

णयो नासि, तव तु सोऽसति सखीलयनेन व्यज्यते 1 तं योगिन्येव, न तु वि- 

योगिनोति किवाशब्देन बोलते ! वर्णरचनयोरिति । वर्णो मा्ुयोदिगुणन्यज्ञकः! 

रचना पदविन्यासविशेषः । सापि माधुयौदिव्यजिका । उदादरिष्यत इति । 

गुणपरिच्छेदे इति शेपः \ एवमन्यत्रेति । माघे रिद्धपाख्दूतो क्तौ संधो वाच्ये 

वस्तुमाघ्रूपो विग्रदः राब्दश्चक्तिमूलः प्रवन्घव्यज्गयो दयते" इति चण्डीदासः । 

तदेवमिति । पूवं प््थशद्धेदा उक्ताः । अर्थशक्तिमूरुध्वनेः प्रवन्धप्रकाद्यत्वेन 
व 

1. पुकपञ्वाशचदिति । अत्र ध्वनेरछक्षणाभिधामूख्तेनाविवक्षि तवाच्यविवक्षितान्धपर- 

जाच्यास्यौ प्रथमं द्वौ मेदौ । अपिवक्षितवाच्यखाथौन्तरसंकरमितालन्ततिरस्छृतवाच्यता 

7 

१, मिय इति नास्ति क-पुस्तके* >=. 'िद्धेषणद्वयस्यः घ्. 
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पुनद्वादङशविधलम् । असंलश्ष्यक्षमव्यङ्गयध्वनेरपि पदांश वण॑रचनाप्रबन्धभ्रकादयत्येन 
चतुर्विधलपिति षोडश । मिलिला एक्रपञ्चाङदिति । यद्चप्यथौनां वाच्यरलक्ष्यन्यज्ञय- 

मदेन पदांशानां च प्रहृलादिभेदेनातोऽधिक्ा अमि प्रकारा भवन्ति तथापि संप्रदा- 

द्विविधस्य वाक्यपदगतत्वेन देविष्ये चातुर्विध्यम् । विवक्षितान्यपरवाच्यस्य संरक्ष्यक्रमव्य- 
ज्या संलशक्षयक्रमव्यज्ञयतया दौ भेद 1 संलक्षयक्रमव्यज्ञे चन्दयक्तिमूे वस्त्वरुकाररूप्- 
तया द्ैविष्ये वाव्रयपदगतल्वेन चातुभिध्यम् । अ्थदक्तिमूने संटक्ष्यक्रमव्यज्ञये अथस्य 
स्वतःसं मविसवेन कबिप्रौटोक्तिसिद्धसेन कविनिवद्धवक्तभौोक्तिसिद्धस्वेन च त्रैविध्यम् 1 
त्रिविधस्यापि वस्त्वरुंकाररूपतया द्ेविष्ये पड्धिषत्वम् । षडधस्यापि व्यज्ञञम्यकतया 
देविष्ये द्वादक्लमिधत्वम् । दादराबिधस्यापि प्रबन्धगतत्वेन वाक्यगतव्वेन पदगतत्वेन बै- 
विष्ये षर्वशसप्कयोऽधेश्क्तिमृोऽनुरणनध्वनिः । उमयजक्तिमूलो वाग्यगततेनैक- 
विधः । एवं संरक्ष्यक्रमव्यज्यध्वनेरेकचत्वारिचद्धेदाः । असंरक्ष्यक्रमव्यद्गयो रसादि- 
ध्वनिः प्रवन्धवाक्यपदपदेकदेद्वर चनावणेगतत्वेन षद्धिवः । ध्वं विवक्षितान्यपर वाच्यध्वनेः 

सप्तचव्वा^दद्धेदाः ! अविवक्षितवाच्यमेदेश्चठुभिः सह ध्वनेः प्रथमं शुद्धा एकपद्चान- 

द्दाः । तेषां नामानि निदिद्यन्ते-(१) पदगताथान्तर संक्रभिताविवक्षितवा्य ध्वनिः, 
( २» वक्यगत्ताथौन्तरसंक्रमितागिवक्षिततवाच्यध्वनिः; (३) पदगतात्यन्ततिरस्छृताविव- 

क्षित्तवाच्यध्वनिः (४) वाक्यगतालन्ततिरस्छरताविवक्षितवाच्यध्वनिः; (५) पदगत- 

द ब्दक्तिमूलसंरक्षयक्रमवस्तुष्वनिः, (£) पदगतशब्दशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमारकारध्वनिः, 
(७) वाक्यगतरब्दराक्तिमूरसंलक्ष्यक्रमवस्तुध्वनिः; (८) वाक्यगतरब्द शक्तिमूनसंल. 

क्यक्रमाकंकार ध्वनिः; (९) पदगतस्वतःसिद्यथंशक्तिमूरो वस्तुना वस्तुध्वनिः, (१०) 
पदगत्तस्वतःसिद्धाथंशक्तिमूरो वस्ुनालकारध्वनिः; (११) पदगतस्तःसिद्धथेश्क्ति- 

मूलोऽरुकारणारुकार ध्वनिः (१२) पदगतखतःसिद्ध(थैरक्तिमूखोऽरंकरेण वस्तु. 
ध्वनिः; (१३१ वाक्यगतखतः-सिद्धाथंलक्तिमूरो वस्तुना वस्तुध्वनिः; (१४) वाक्यग- 

तस्वतःसिद्धाथेशक्तिमूलो वस्तुनालकारष्वनिः (१५) वाक्यगतसखतःसिद्ध।थंशक्तिम्- 

लोऽरकारणाङकारष्वनिःः (१६) वाक्यगत्स्वतःसिद्धाथैदक्तिमूलोऽङ्कारेण वस्तु- 
ध्वनिः; (१७) प्रबन्धगतस्वतःसिद्धाथंशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः; (१८) प्रब्- 

न्धगतस्वतःसिद्धाथरक्तिमूलो वस्तुनारूकारष्वनिः, (१९) प्रबन्धगतस्वतःसिद्धाथद्च- 
क्तिमूर)ऽरकारणालकार ध्वनिः, (२०) प्रबन्धगत्तस्वतःसिद्धाथंदक्तिमूकोऽरुक।रण व- 

स्तुध्वनिः (२१) पदगतकविग्रोटोक्तिसिद्धाथैरक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः, (२२) 
पदगतकविप्रौ टोकििसिद्धाथेशक्तिमूो वस्तुनाङकारध्वनिः, (२३) पदगतकविरोटोमि- 
सिदार्थशक्तिमुरोऽलंकारे ण।रंकारध्वनिः, (२४) पदगतकविभोढोक्तिसिडाथशक्तिपी- 
ऽङंकारेण वस्तुध्वनिः; (२५) वाक्यगतकविप्रोटोक्तिसिद्धाथेशक्तिमूलो वस्तुन वस्तु- 
ध्वनिः, (२६) वाक्यगतकविप्रो टोक्तिसिद्धा्ंशक्तिमूलो वस्तुनारुकारध्वनिः> (२७) 
वाक्यगतकविप्रदोक्तिसिडार्थसक्तिमूलोऽघ्कोरिणालंकारष्वनिः, (२८) वाक्यगक्तविग्र- 
योक्तिसिदधार्थशक्तिमूखोऽङकारेण वस्तुध्वनिः, (२९) प्रबन्धगतकविप्रीगेक्तिपिद्ध रक्ति- 
मूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः, (२०) प्रवन्धगतकविग्रौदोक्तिभिद्धाथंशक्तिमूलो रवनार- 
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संकरेण त्रिरूपेण संधा चेकरूपया | 
पेदखाभरिश्चराः(५३०४)शद्धेरिषुबणाभिसायकाः(५२५५)।१२॥ 

यानुरोधेनेकप्चारत््वमेव द्चितम् । संकरेणेति । अलुंकारपरिच्छेदे वक्ष्यमाणस- 
या त्रिरूपेणेर्थः। यथा--"अन्गाङ्गि वेऽर्छ तीनां तद्रदेकाश्रयस्थितौ । संदिग्धत्वे च 
भवति संकरचिविधः पुनः ॥° इलयलक्रारसंकरसख त्रै विष्यमुक्तं तदनुसारेण संकरतरै- 
विभ्य वोध्यम् । अनच्र "एकाश्रयस्थितौः इयस्य एकन्यजकानुभरवेदय इयर्थः । संदि- 
ग्धत्वे अयं ध्वनिः स ध्वनिवो" इति संशयेऽन्गङ्गिभावापन्नोऽनेकन्यज्ञकानुप्रविष्टः । 
असंदिग्ध ष्वनिसमुदायः संखष्िः । अनेकधेति यदुक्तं तदेवाद-- वेदेति 1 वेदा- 
ध्रलारः, ख शून्यम् । अम्रयछ्यः, शराः पञ्च । सजातीयानेकसंख्याग्रस।वे "अङ्कानां 
वामतो गतिः" इयङ्कविदां नियमेन चतुरुत्तररातत्रयाधिकपज्सदखाणीयथेः । नयु 
कथमेतदेकपन्चारतश्वतुयणेन चतुरथिकडतद्वयमेव भवतीति चेत्; न । यतः प्रथ- 
मस्य सजातीयेनेकेन विजातीयः पञ्चाशता च संखष्टावेकप््चारात्तवेम् । एवे द्वितीय 
सजातीयेनेकेन .बिजातीयरूनपन्राशता च संख पच्चाशतत्वम् । तृतीयस्य सजातीये- 
नैकेन विजातीयेरघचत्वारयता च संखष्रवूनपच्चाश्त्वं भवति । चतुर्थस्य सजातीये- 
नैकेन विजातीयः सप्तचलारिशता च संख्वष्टचलारिशत्वम् । एवमन्येषामेकैकहा- 
सेन सप्तचलारिशदादिकम् ! चरमख सजातीयेनैकेन सेख्टावेकविषयलमेवेति भे- 
टिल्ला षद्बखयधिकत्रयोदरशतत्वं ध्वनिसंख्टः । एवं कमेण अष्टसप्तस्युत्तरनवश- 
ताधिकचिसदहखवं त्रिविधध्वनिसंकररस्य । मित्वा वेदखाभि- इलयादिसंख्याया 

कारध्वनिः) (२१) प्रवबन्धगतकविप्रोटोक्तिसिद्धाथैश्क्तिमूलोऽकरुंकारेणालंकार ध्वनिः; 

(२२) प्रवन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूलोऽरंकारेण वस्तुध्वनिः? (२२) पद- 
गतकविनिबद्धवक्तप्रौगोक्तिभिद्धाथंशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः (२४) पद्- 
गतकथिनिवद्धवक्तपरौ ढेक्तििद्धाथेशक्तिमूले वस्तुनाखकारध्वनिः» (३५) पदगत्वविनि- 
बद्धवक्तपरौदोक्तिसिदाथंशक्तिमूलोऽलंकारेणारुकारध्वनिः ६३६) पदगतकविनिवद्धवक्त- 
मौठोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूलोऽरुकारेण वस्तुध्वनिः, (३७) वाक्यगत्तकविनिवद्वक्तृरोडोक्ति- 
भिद्धाशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः, (३८) वाक्यगतकविनिवद्धवक्तमो टोक्तिसिद्ाथं- 

दाक्तिमूढो वस्तुनारंकारध्वनिः, (३९) वाक्यगतकविनिवद्धवक्तमोगोक्तिसिद्धाभरक्ति- 

मूल्मोऽकुंकारेणालंकारध्वनिः (४०) वाक्यगतकविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धाथरक्तिमूलो. 
ऽहंकारेण वस्तुध्वनिः; (४१) म्रबन्धगततकविनिवद्धवक्तग्रोढोक्तिसिद्धा्थंशक्तिमूख वस्तुना 

वस्तुध्वनिः, (४२) प्रवन्धगतकविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थरक्तिमूलो वस्तुनाल्कार- 

ध्वनिः, (४३) मरबन्धगतकवरिनिवद्धवक्तगरोढोक्तिसिद्धाथैरक्तिमूरोऽरंकारेणाठंकारष्वनिः 
(४४) प्रबन्धगतकविनिवद्वक्तरोढोक्तिसिडाथेदयक्तिमूोऽकंकारेण वस्तुध्वनिः» (४५) 

मरवन्धगतासंलक्षयक्रममग्यज्खयो रसादिध्वनिः, (४६) वाक्यगतासंलक्ष्यक्रमन्यज्खयो रसादि 

घ्वनिः, (४७) पदगतासंरक्षयकमव्यज्ञयो रसादिष्वनिः, (४८) पदेकदेशचगत्तासंरकषयक्र- 

मन्य्गयो रसादिध्वनिः, (४९) रचनागततासंलश्षयक्रमव्यज्ञयो रसादिध्वनिः (५०) 

वर्णगत्तासंरश्चयक्रमव्यङ्गयो रसादिध्वनिः, (५१) वाक्यगतोभयशक्तिमूल ध्वनिरिति ॥ 
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सद्धेः शद्धभेदेरेकपञ्चाशता योजनेत्यथेः । 
दिष्मात्रं तुदाहियते- 

'अल्यु्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी 

द्वारि खिता तदुपयानमहोत्वाय । 
सा पूणेङ्कम्मनवनीरजतोरंणक्- 

कस॑भारमङ्गलमयलङ्कवं विधत्ते |! 
अन्न सनावेव पूर्णकुम्भौ, इष्टय एव नवनीरजसज इति रूपकध्व- 

निरसष्वन्योरेकाश्रयानुप्रवेशः संकरः । 

उपपत्तिः । न चैकप्चाशतस्तावता गुणने एकाधिकषद्धशतिशती संख, तत्रैव त- 
त्रिगुणसंकरयोजने वेदखाच्धिवियचन्द्राः" इति काव्यप्रकारो क्त संख्या भवति कथं 

श्वेदखाभनि- इत्यादिसंख्येति वाच्यम् । संखृष्टिसंकरयोः पूर्पूर्वसंसमस्योत्तरोत्तर- 
गणनायामप्रवेद्यात्तावत्संस्यत्वानुपपत्तेः । अत एव काव्यप्रकाराटीकाकारचण्डी- 

दासेन “सस्टौ संकरयोजने च सिन्धुगगनशिखिक्लराः, ॒द्धयोगे दारवाणाभिबाणाः” 
इत्युक्तम् । शुद्धे रिति । संखृष्टिसंकररदितेरयोगे इत्यर्थः । इषवः पञ्च, बाणाः पच्च, 

अभ्नयघ्लयः, सायकाः पज्च \ पच्चपश्चारदुत्तरशतचयाधिकपच्चसदस्राणीत्यर्थः। अत्यु- 

न्नतेति । प्वासादागतं नायकं श्रला वासग्रृद्रारि स्थिताया नायिकाया वणनमि- 

दम् 1 तस्य नायकख उपयानसुपगमः ! खगृदप्रवेश इति यावत् । तत्काङीनमहो- 

त्सवाय । संभारः संघटनमेव मङ्गलम् 1 म्रवासादागतस्य गृहप्रवेरसमये पूणङ्ुम्भ- 
1 

"~~~ 

1. संसष्टाबिलयादि । वस्तुतस्तु भकादरकारमतमेव ज्यायः } तथा हि--एकपन्चा- 

दतो भेदानामेकपचादयता भेदेयौजनमिति तावतां तावद्धणनेनेकोत्तरषड््ितिशतं(२ ६०१) 

भवति । संयोज्य च संखघ्यादिचतुःप्रकारेरिति तावतां चतुभियुणने ववेदखान्धिविय- 

चन्द्राः, (१०४०४) इति संख्या सं प्ते । नन्वस्वेकपच्चाराद्धदेष्वेकतराणां पच्नाशता यो- 

जनम्, खस्य तु सखेन कथं योजनमिति चेत्; न । व्यक्तिमेदमादाय विजातीयवत्सजा- 

तीयेनापि संकरादिति राजानकमम्मयदयः । यत्तु चण्डीदासादिभिः भसिन्धुगगनरिखि- 

शराः (५२०४) इत्यादि सिद्धान्तितं तत्र बरूमः--भनुमवतिद्धो तावल्पुण्ड्कादीश्चरसे- 

जिव ध्वनिष्वपि हृचत्वातिदयानतिद्चयौ । तथा चाथौन्तरसंकमितवाच्यस्य यत्रातिखय- 

स्तत्रायन्ततिरस्छतवाच्ये न तोजनम् । यत्र तु तदवैपरीलं तत्राल्यन्ततिरस्छरतवाच्पस्येत- 

रेण यो जनमिति व्यपदेद्यः 1 श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः इति न्यायात्. । एतदेव मरा 

धान्यमादाय गणना सौत्री 1 नन्वेवं यत्रोभयोस्तुस्यमेव चारुत्वं तत्र॒ भेदान्तरं स्यादिति । 

भेवम् । अपकषौमावस्याशिश्चयपंदेन विवक्षितत्वात्तत्रोभयमेदसंकरसयीकारादिति मरदीपादे 

व्यक्तम् ॥ 
ज न 

* * 
ए ८ ।॥ 

१. ग-पुस्तमरे तु "दिख्व्रे- इदयादिः खष्टिः" इलयन्तः पाटो नास्ति. २. क-पुस्तके त (तोरण- 

द्रतयादिः ~-नवनीरजखन." इलयन्तः पाटच्चटितः* 
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“धिन्वन्त्यमूनि मदमूच्छंदङिष्वनीनि 
धूतध्वनीनहदयानि मधोर्दिनानि । 

नि्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्द- 

सौरभ्यसौषहदसगर्वसमीरणानि ॥' 
अत्र नितन्द्रेयादिरक्षणामूरुष्वनीनां संखष्टिः । 
अथ गुणीभूतव्यज््यम्- 

अपरं तु गुणीभूतग्यज्ं वाच्यादनुत्तमे व्यञ्च । 
अपरं काव्यम् । अनुत्तमतवं न्यूनतया साम्येन च संभवति । 
तत्र स्यादितराङ्गं काकाधि्रं च वाच्यसिद्धयङ्गम् ॥ १३ ॥ 

नन ~ ~~~ "~ 
सा ज क १५०५५०८०००१०५१५ ५ 

स्थापनादिमङ्गलं क्रियत इति लोकाचारः ! अच स्नकटाक्षयोयथासंभवं पूरणैकुम्भ- 
लन, नवनीरजखकंेन च रूप्रकत्वम्। तयोरेव नायकरतेरदीपकतया शुङ्गा व्यज्ञय 
इत्येवं व्य्ञकानुप्रवेशः । धिन्वन्तीति । प्रीणयन्तीव्यथैः । अमूनि अजुभूयमानम- 
होत्तवानि 1 मदेन संमूच्छन्तो वधेसाना अदिष्वनयो यत्र । मधोर्वसन्तसख । निस्त- 
नद्रोऽतिप्रकाशमानश्वन्द्र इव वदने यस्यास्तस्या वदनसौरभ्यसय सौहृदेन सादद्येन 
सगवौ उक्छृष्टाः समीरणा यत्र तादृशानि ! लक्षणामूरष्वनीनामत्यन्ततिरस्कृतवाच्या- 
नाम् 1 तथाहि-- निस्तन्द्रपदेन तन्द्रारहित उच्यते । चन्द्रे तत्कथनस्याचुप्योमितया 
प्रकाशमाने लक्षणा । प्रकाशातिश्यवोधः प्रयोजनम् । एवं प्रेमवाचकरस् सोहदपदस्य 
साद्दये लक्षणा ! साददयाति शयबोधः न प्रयोजनम् । गर्वस्याचेतने वायावसंमवात्स- 
गर्वैपदसोक्कृष्टे लक्षणा । साददयातिषशयबोधः भ्रयोजनम् 1 एषु वाच्यार्थसयाथीन्तर- 
सक्रमितत्वाभावादलत्यन्ततिरस्कृतवाच्यलम् । अच्रोक्तचिविधसंकरा संभवाद्. ध्वनीनां 

संसृष्टिरेव । ध्वनि निरूप्य गुणीभूतव्यज्गयं निरूपयति--अथेति । अपरं ध्वनि- 
भिच्रम् 1 तत्र गुणीभूतव्यज्ये ! इतरस्य रसदेवो वाक्यार्थ वा अङ्गम् । रसादि अनु- 

1. अध्वनीन इति । अध्व्रनीनः पान्थः ॥ 

गुणी भूतेति । वाच्ययिक्षया अचमत्क्ःरित्वेनेह व्यङ्गयस्य युणीभावः । ध्वनिकारे- 
णाप्यमिहितम्--शप्रकारोऽन्यो गुणीमूतव्यज्गवः काव्यस्य दुरयते । यत्न व्यद्वान्वये चा- 

च्य चारुत्वं स्याव्मकर्षवत् ॥' इति ! प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवी- 

नाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्गनाु ॥ इध्युक्तरूपो व्यङ्गधार्था 

यः म्रतिपादितस्तख भआधान्ये ध्वनिरित्याञ्चात्तम् 1 तेव युणीभावेन वाच्याथचारुत्वप्रकप 

गुणी मूतव्यज्गयो नामापरः काव्यमेद इति तदाशयः ॥ 

३. काक्तेति । काक्ता दठेनोपस्थापितमिति वा ॥ 

१, 'अपराङ्ग ग, २, “सिद्धम्यद्न थम्" ध्, 
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संदिग्धप्राधान्यं तल्यग्राधान्यमस्फुटमगूढम् । 
व्य॒ज्चमसन्दरमेवं भेदास्तखयोदिता अष्टो ॥ १४॥ 
इतरस्य रसादेरङ्गं श्सादिव्यङ्यम् । 
यथा-- 

८अयं स रसनोत्कषीं पीनसन विमर्दनः | 
नाभ्यूरुजधनस्पश्चीं नीवी विकषसनः करः ॥ 

जत्र श्रङ्ग(रः करुणस्याङ्गम् । 
रणनरूपं वा व्यङ्गय मित्यन्वयः । एवमन्यत्रापि ! काक्राक्षिप्तं काङ्वशात् न्नटिति वा- 

न्यवलप्रतीयमानम् । वाच्यस्यान्वयवबोधबीजं वाच्यसिच्यद्नम्, आपाततः प्रतीतस्य 

वाच्यैख प्रतिसंधानादुपपत्तिनिरासकम् । अस्फुटं सहदथैरपि क्षरिलयप्रतीयमानम् । 
अगूढ स्पुटम्, तथा वाच्यायमानम् । अङन्दरं चमत्काराग्रत्यासन्नम् । एवं निरुक्त- 

व्यङ्गयभेदेन तसय गुणीभूतव्यज्यस रसाङ्ग॒ रसरूपव्यङ्गयम् । उदादट्रति--अय- 
मिति । भूरिश्रवसः समरपतितं हस्तं विखोक्य तत्पदया रोदनमिदम् । अयमीटग- 
वस्थः स तत्तत्कर्मणि सुहुरलुभूतः । तत्तत्कमौह--रसनेति । रसनां मम श्वुद्रध- 

1. संदिग्धेति । संदिग्धं वाच्यक्रतं व्यङ्ग्यकृतं केलनिश्चितं प्राधान्यं यस्य यत्र वा 
तत् 1 यद्वा संदिग्धं चमकत्करृतिजनने व्च्यव्यज्गययोः संश्चयास्पदं माधान्य यत्र तत् ॥ 

2. तुव्येति । ठस्यं वाच्यमानं प्राधान्यं यत्र तत् । चमत्कासेस्पादने वाच्यव्यङ्कय- 
योरपि क्षमत्वेन वुस्यत्वमवषेयम् ॥ 

8. अगूढमिति । अगूढं चासहदयैरपि वेधम् । तादृ वाच्यायमानतथा न तथा 

न्वमत्करोत्ति यथा कामिनीकुचकरुखवदुढम् । तदुक्तम्--“नान्धीपयोधर इवातितरां प्र- 
कादयो नो युज॑रीस्तन इवातितरां निगूढः । अर्था गिरामपिहितः पिहितश्च कश्ित्सौमा- 

ग्यमेति मरदद्वभूङचाभः ॥° इति ! एवं च कामिनीङुचकलरान्यायेन सहदयेकवेयमेव 
व्यज्घथं ध्वनित्वमुपयाति । सहृव्येरपि दुःखसंवेयमसहद्येरपि वेवं वेत्युभयम्पि युभी- 
मूतव्यज्गवमेवेति बोध्यम् । एवमन्येष्वपि सेदेष्वनुमव एव साक्षीति प्रदीपादौ व्यक्तम् ॥ 

१. ग पुस्तके तु 'इतरस्य~ इत्यादेः “-नार्गो ध्वनेर्म॑तः॥* इत्यन्तस्य यन्थस्य स्थने “व्चतुर्थी तु "मम 
धस्मिभ- इद्यादाबुदाहर्णे विधिरूपादसिषेयाथौश्रिवेधरूपोऽर्थ . व्यज्यते । “उपकरतं वहु त्र 
इद्यत्र परि विविरूपं पदस्य न्षिधरूपार्थ तात्पयेम् । तत्थ पूर्ववाभिधामूट्त्वञत्तरत्र लक्षणाम्ूढत्व- 

मिति । उच्यते--"मम धम्मि इद्यत्र सुख्प्रार्थो वाधित एव विश्रान्तिमासाद्य निषधा व्यञ्जयति । 

°उपकरतस्-' इद्र तु सख्यांथस्य बाधितत्वेन प्रतीतेरक्ष्यार्भस्यैव विश्रान्तिघर्मततया व्यञ्जकत्वम् । 
तथ् चोक्तम--कविह्ाध्यततया ख्यातिः- (इयादि) व्यज्जिक्तेत्य्थः । यद्यप्यर्थशक्तयुद्धवे कवरि- 
म्रौदोक्तवेव कचिनिवद्धवक्तपरौढोक्तिरन्तभेवति तथापि तदपेक्वया तस्या अधिकचसत्कारितया वि. 

भिच्य प्रतिपादनम् । नद वाक्यगता एव ध्वरनयश्चमत्कारमावहन्ति कथं तेषां पदादिगतसेन भेदकथ- 

नम् । सत्यम् । पदपद्शङ्ोभाजनकत्वेन तेपां चमत्कारभूमिल्वम् । पदांशस्ु-- श्रतिः प्रत्ययः 

प्रातिपदिक सर्वनाम च ! पुर्षव्यत्ययः पूवैनिपातस्तद्धिनं तथा ॥ कममूताधिकरणे विश्ेषोक्तविभक्तयः। 
उपरमो निपातश्च संबन्धो वचने तथा ! अनव्ययीमावक्ालाचाः पद्ांश्ाः परिकीर्तिताः! तथा चोक्तम्- 
एववयवसंस्थेन- (इत्यादि) इति पाठे इद् 
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'मानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकाम- 
स्तल्येन्यसागररबोद्धतकणतापः । 

हा हा कथं नु मवतो रिपुराजधानी- 

परासादसंततिषु तिष्ठति कामिखोकः ॥' 
अनरौतसुक्यत्रास्संधिसंस्छतस्य करुणस्य राजविषयरतावङ्गभाव, 

'जनसाने आन्तं कृनकस्गत्रष्णान्ितथिया 
वचो वेदेदीति परतिपदञ्दश्र प्रकपितम् । 

कृता छङ्कामदुवैदनपरिपारीषुषरना 
मयाप्तं रामव्वे कुराख्वघुता न त्वधिगता ॥2 

ण्टिकासुत्कषेयिुं माजेनादिना उक्कृटीकतैमाक्रष्टं वा शीरमख सः । नीन्या बलन- 
न्धस्य विखेसनो मोक्षणकरः ! अत्रालम्बनविच्छेदेन रतेररसाश्रयतया स्मर्माणानां 
तदङ्गानां शोकोदीपकत्वात्करुणाचुकूरुतेति द्गारस्य करणाद्गत्वम् । अत एव प्राकर- 
णिकत्वेन अरधानसय करणस व्यज्ञकं वाक्यार्थमपेक्ष्य तदानीमप्राप्तरसभावसख -- 

बनारस यूनत्वमचमत्कारिलम् ! नतु तदानीं शृङ्गारस्य रसत्वाप्राघ्या कथमख रसा- 
दररसोदादहरणत्वं संगच्छतासिति चेद्; न । तदानीं शह्वाररससय पू्णरसत्वामावेऽपि 
खण्डरसत्वस्य सत्वात् । तच्च दोषपरिच्छेदे निर्णेष्यते । इगृ्नारसख करणविरुद्धत्वे- 
ऽपि स्दरतिविषयत्वेन गुणत्वमेव, न तु दोषत्वम् । भमावाङ्गं रसव्यज्गयमुदाहरति- 
मानोन्नतामिति । रज्ञः स्तुतिरियम् । मानो्नतामुन्नतमानाम् । लत्सैन्यसागरर- 
वेण उद्रतकर्णेतापो भवति । अत्रेति । प्रथमपादेन ओौत्ुक्यम्, द्वितीयपादेन 
जासो व्यज्यते । ओल्छुक्यत्रासयोः संधिना संस्कृतस्य कृतोत्क्षैख । एतेन भावसंये 
रसाङ्गत्वं द्रि तम्। भावस्याखादपात्रत्वेन प्रधानत्वम् । वाच्यार्थो व्यज्गयकरुणनिरपेक्ष 
एव तरख व्यज्ञकः } करुणस्तु वाच्यसपक्षहाहा पदार्थन्यज्गय एवं तत्पकषैक इति वा- 
क्या्थपिक्षया व्यज्ञयस्य न्युनचमत्कारित्वम् । एवे भावादीनां भावायङ्गत्वे उदाहर- 
णानि काव्यभ्रका्चाद्युक्तानि बोध्यानि । म्नन्थप्रपच्चभयादिह नोक्तानि । वाच्यार्थस्या्ग 
शाब्दशक्तिमूलमनुरणनरूपव्यज्ञयमुदादरति-जनस्यान इति । धनार्थं परयतमा- 
मस्याप्राप्तधनस्य कखयचिदुक्तिरियम् । मया रामत्वं प्राप्तमिदयापाततः प्रतीयते । 
पश्वादन्यलय धम कथमन्यो कुमतामिलयनुपपत्ति प्रतिसंदघतः खरूपशन्दसामथ्यैन 
व्यज्यमान साद्दयमादाय रामसाद्दयं प्राप्तमिति बोधः पारमार्थिकः । साटद्यघट- 
कानि खरूपराब्दवाच्यत्वरूपसाघम्योण्याह--जनस्थान इति । कनकष्गसय तृष्णया 
प्राहीच्छया अन्धितधिया रामेण जनस्थाननान्नि दण्डकारण्येकदेरो आन्तम् । मयां 
तु कनकस्य खगतृष्णा्यामन्वेषणप्राप्तीच्छाभ्यामन्धितधिया जनानां स्थाने भा- 
न्तम् । केचित्त॒--(कनकमेव सखगतृष्णा मरीचिका, कनके ्टगतृष्णारेपणं च दुष्परा- 

1. आ्रास्रादेति । ् रास्तादपारम्परीषु ॥ 
सा० द्० ० 
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अत्र राम॑घ्वं पाप्तमित्यवचनेऽपि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते । 
वचनेन तु सादर्यहेतुकतादात्म्यारोपणमाविष्कुर्वता तद्धोपनमपाकृतम् । 
तेन वाच्यं साद्य वाक्याथोन्वयोपपादकतयाङ्गतां नीतम् । 

काक््षिप्तं यथा-- 
'मश्चामि कौरवशतं समरे न कोपा- 

हःरासनस रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
पजलार्थिनो स्गतृष्णायामिव इुष्प्रापकनकार्थिनः कनकेऽपि प्रवृतेस्तादरशप्रटृत्तिवि- 
षयलरूपसाधम्यौत्" इयाहुः । तन्न । खरूपतः कनक बुच्यन्धीकरणासंभवात्त- 
त्माप्तीच्छायां रक्षणावद्यमङ्गीकायों । एवं च तत्र निरुंक्तसाधम्यासं मवाद्रुपकासे- 
गतेः ! “सगः पर्ल कुरङ्गे च करिनक्षत्रमेदयोः । अन्वेषणे च याज्चायाम्" इति मे-. 
दिनी । रामेण प्रतिपदं पदे पदे वेदेः इति वचः उदश्रु यथा खात्तथा ्रर्पितम् । 
मया त वै निधितं वदेहि" इति वचः प्रतिपद प्रतिस्थानं म्रर्पितम् । रामेण लङ्काभत 
रावणस्य चदनानां परिपाय्यां पङ्के इषुघटना कता । मया तु भतुर्धनखामिनो वद्- 
नस्य परिपाटीषु संतोषसूचकमङ्केषु कापि घटना परिचयोऽल्मदयथं कृता । कुशं 
द्ारिच्यापनायकं वसु यख तत्ता मया नाधिगता । रामेण तु कुशख्वौ सतौ यसा 
सा सीता मराप्तैवेति तुशब्दरुभ्योऽर्थः । असोपमाध्वनित्वं वारयन्वाक्याथोङ्गत्वमुप- 
पादयति-अञ्रेति । रब्दशक्तेरेव शखरूपशब्दसामभ्योदेव रामत्वं रामसाद्द्यम् । 
वन्वनेन मयाप्तं रामत्वमिति वाक्येन आविष्छुर्वता व्यज्नञयता तद्ोपनं सादद्यसय 
गूढत्वमपाकरतं खण्डितम् । एतेनाधिकचमत्कारित्वाभावेनास्योपमाध्वनि्वं चारितम् । 
तेन साददयस गोपनापाकरणेन वाच्यं वाच्यवज्क्षटिति प्रतीयमानं वाक्यार्थस्य राम- 

दयप्रासेरन्वयोपपादकतया अन्वयभ्रतियोगित्वेनान्वयस्य निवांहकतया । तच्रा- 
पाततः प्रतीतसखार्थसयाजुपपत्तिव्येज्गयं निरस्यति स वाच्यसिच्यङ्गघ विषयः! यत्र 
त्वापाततः प्रतीतस्य बाधनेन तत्व्थयाने आत्मानमर्षयित्वा अन्वयं निवाहयति सोऽख 
विषयः, इद्यनयोरभदः । अचर 'उपमानोपमेयमावो व्यङ्गयो बाच्याङ्गतां नीतः" इति 
काव्यप्रकाराघ्रन्ति केचिदेवं विन्रण्वन्ति--"उपमानोपमेयभाव उपमा रमतप्राप्निन्य. 
या वाच्यस्य कुशख्वसताप्राप्याप्राक्ठतत्कायद्रामाद्यतिरेकरूपस्यासाङ्गतां प्रकषै- 
कृतां नीतः" इति । तन्न । अङ्गतायुपपादकतामिदयसेव वक्तु युक्तत्वात् । उपमान- 
व्यज्ञनाभावे व्यतिरेकप्रतीलयनुपपत्तरपपत्त्यतिशयाघायकयेव म्रकरमैत्वसंभवात् । 
अर्थशक्तिमूरानुरणनरूपस् वाच्याङ्गत्वं यथा--आगलय संप्रति वियोगविसंषठ- 
लाङ्वीमम्भोजिनीं कचिदपि क्षपितत्रियामः । एतां प्रसादयति परय शनैः प्रभाते त- 
न्व्धि पादपतनेन सदृश्चरदिमः ॥` अचर नायक्डत्तान्तोऽर्थद्यक्तिमूलो वस्तुरूपो रवि- 
कमलिनीवृत्तान्ताध्यारोयेण स्थितः 1 मश्चामीति । सहदेवं भ्रति संधिकरणासहिष्णो- 

4, “मया इदयधिकं क-पुस्तके. २, “भप्राततकुशखवसुताकस्य उपमेयस्य दरिद्रस्य ॒प्राप्तङकुशरूव= 

छुताकाद्रामादाधिक्यस्य नजा प्रतिपाचन्यतिरेकाङकारस्याङ्तामः इति काचिरकाः पाठः. ३, उपपन्न 

इति पुस्तकान्तरे, 
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संचूणेयामि गदया न सुयोधनो 
संधिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥' 

अत्र॒ मधाम्येवे्यादिव्यङ्गयं वाच्यसय निषेधसय सहभावेनैव 
सितम् | 

'दीपयन्रोदसीरन्ध्रमेष ज्वरति सवैतः | 
प्रतापसतव रजेन्द्र वैरिवंशदवानलः ॥' 

अत्रान्वयस्य वेणुत्वारोपणद्पो व्यङ्गयः । प्रतापस्य दावानर्लारो- 
पसिद्धयङ्गम् । 

रस्तु किचितपरिदृत्त-- इत्यादौ विरोचनव्यापारचुम्बनामिल- 
षयोः प्राधान्ये संदेहः । 

भीमिसयोक्िरियम् । सर्वत्र भविष्यत्सामीप्ये दर् । उरस्तो वक्षःस्थखात् । सुयोधनेति 
दुयौधनसखेव नामान्तरम् । एपति्युषिष्ठिरः । भवतामिति “अभिमतम्? इति शेपः । 
यद्रा, मवतां द्रूपतिरिदयनेन खाभीष्नाचरणात्खन्रपतित्वामावसूचनम् \ पणेन कुञश्च- 
स्थल्यादिप्रासपन्चकप्रापणर्पेण । मश्चाम्येवेति । प्रबल्तरपरिपन्धिसंधिप्रसङ्चसयु 
ज्जृम्भमाणसंरम्भविसं्ुलकण्ठताङसंयो गकृतेन शिरथालनसदहोत्पनेन नजा न्षटिख- 
योगव्यवच्छेदो व्यज्यते । स एवकारेण दर्दितः । सह भावेनेति । वाच्यप्रतीति- 
समकालमेव दीप्तभावगद्वदसाक्ाहतया काङरवेण व्यज्गयश्रतीतिरिति वाच्यम् \ अ- 
तस्तन्मात्रं व्यज्गथमेवेवादिभिरक्ृष्यमाण चाच्यायमानम् । अत एवात्र मसु््यार्थबा- 
धाय सरणविलम्बासहल्रा्टक्षणाः इति प्राचीनाः । भुख्यार्थबाधो स्षरिदयर्थपयेवसा- 
नाय प्रतीयते" इति नवीनाः। वाच्यार्थप्रतीतिसमये व्यज्ञनाया अर्थबोधनासामभ्यंमेव 
प्राचीनमताखरसः । केचित्त--न मथिष्यामीदादिरीया अपरनयर्थं आक्षिप्यते । 
तथा च नलरथद्वयेनैवकारार्थः पर्यवसखतिः इलयाहुः । त्न \ वाच्यार्थस्यैव व्यज्ञनयो 
पस्थितेरसंभवाव्, वाच्यव्य्गययोययुगपदुपस्थिदययोगाच । वाच्यसिष्यज्गं व्यज्गयसु- 

दादरति-दीपयन्निति । ् रकाशयत्नियर्थः । रोदखोद्योवा्थिव्यो रन्ध्रमवकाश्षं 
ज्वरति दीप्यते । अज्ेति } अन्वय रुख प्राथमिकबोधे दवानर्ख शतुगोच- 
सेबन्धासंभवोपलम्मादप्रामाण्यम्रहः, ततः प्रतापसय दवानख्ो पपच्या व्यज्य रुख 

वेणुल्वासेपणमभिसंदधतः श्रो ुतैरिङुक्वेणदवानर इति द्वितीयबोधः ! आसोप्यमा- 
णस वेणोद॑वानकसंबन्धिलमक्षतमिदयनुपपत्तिनिरासेन दवानर्लारोपणसयाङ्ग व्यज्ञय- 

हपर्कं अतापख दाहकत्वेन कविपरम्परासिद्धपिशाङ्गवेन च दवानरसाद्दयं भरसिद्ध- 

मिति तद्पकं वैरिकुङ्ख वेण॒त्वायोपणकारणमिति श्िष्टनिवन्धनं परम्परितरूपकमि- 

दम् } कचिच्र प्रकरणादिनियमामावेन रूप्यरूपकयोरुभयोरेव श्ि्टशब्दवाच्यलम् । 

यथा-“विद्रन्मानसराजहंस-- इव्यादि \ प्रकृते ठु नियच्रणवदाद्रूपकसख व्यज्गयल्- 

मेवेदयवधेयम् । संदिग्धग्राधान्यं व्यज्ञयमुदाहरति-ह रास्त्वात । अकाष्टक्वत्- 
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'्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 

जामदस्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ 

अत्र परङुरामो रक्षःकुटक्षयं करिष्यतीति व्यङ्गयस्य वाच्यसय च 
सम प्राधान्यम् | 

'संधौ सर्वखहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः । 

जछछावैदीननृपतो न संधिनं च विरहः ॥ 

अत्रा्टावदीनाख्ये नृपतो दानसामादिमन्तरेण नान्यः प्रञ्चमोपाय 
इति व्यज्गये व्युलखन्नानामपि श्लरित्यस्फुरम् । 

न्ते पा्वैतीमालोकमानस्य हरस घेयेविपर्यैयव्णैनमिदम् । परिदरत्तधैयों नष्टधृतिः । 
खोचनेति । सुखमात्रे छोचनव्यापारेण चुम्बनामिलाषः संभाव्यते। न च द्वयोरेव 
सज्गारव्यज्ञकतया प्राधान्यमिति तुल्यप्राधान्यमेवेदमिति वाच्यम् उभयोः प्राधान्यसं- 

देहे तस्यानवकाशात् 1 प्राधान्यसेदेदश्च ददोन रतेरज॒भावरूपतया राद्गारस व्यज्ञने 
ग्रधानमुत चुम्बनाभिराषन्यज्ञकवेनाङ्गमिति । एवै चुम्बनामिखाषः संभाव्यमान. 
लेनाप्रधानसुताखाद्यवेन शाङ्गारव्यज्ञकतया अरधानमिलयाकारको बोध्यः । प्राधान्य 
निश्वयाभावादेव वाच्यादनुत्तमलं व्यङ्गयस्य । तुस्यप्राधान्यव्यङ्यमाह-ब्राह्मणेति । 
दिग्विजये भागेवजिगीषुं दशग्रीवं प्रति तन्मन्िण उक्तिरियम् ! अतिक्रमः पराभवः! 
भवतामेव भूतये, न तु खा्थं व्रवीमि । मन्नं चेति चकारस्यान्वयः। उभयोरेकञ्चि- 
ष्यलेन सतीदयर्थतया मित्रं तस्यातिकसो न केवर ब्राह्मणातिकमो सिञ्रातिकमश्च । 
अन्यथातिक्रमे दुर्मनायते इति भविध्यत्सामीप्ये कट् । तस्यातिक्रमप्रवत्तावतिकमो न 
सेत्सयति तख दौर्मनसखमेव भविष्यति । यथा कार्तवीर्येण तहौर्मनखमाचयं क्षत्रिय- 
कुर नाशितं तथा भवतापि रक्षःकुरं नाशथितन्यमिति भावः । जामदभ्यदौर्मन- 
सयव्यङ्गयो रक्षःकुलक्षयः, मित्रबाद्यणातिक्मलयागजन्या विभूतिवाच्या, ताभ्यां जाम- 
द्स्यातिक्रमो न कर्तव्य इल्य्थनिधौरणरूपमतिव्येज्यत इत्युभयोः स्म॑ प्राधान्यम् । 
अत एव वाच्यादनुत्तमलमसय 1 क्रचित्त--वाच्यस्य मिन्नबराद्यणदैौर्मनसयस सर्म 
प्राधान्यमिति चासरूपव्यभिचारिभावव्यज्ञने द्वयोः सम्याच्छापपापोत्पादकलेन हि 
वाच्यात्रासो व्यज्ञयात्त॒ साक्षात्? इद्याहुः ! तन्न । दुषरैत्तय पापसंभावनया चासासं- 
भवाद्गद्यणदौममनसखयजन्यशापसंभावनया चाससंभवेऽपि वाच्यस्य व्यज्गयापेक्षया 
व्यवहितलात्तल्यप्राधान्यासंभवाच । अस्फुटं व्यज्ञयमाह--संधाविति । विग्रह 
युद्धे । अन्यः संधिर्विमरहयो बा । अनच्र दानादिकमेवोचितमिदर्थनिधौरणरूपरमतेन्यै- 
भिचारिभावसय संधिविम्रहानिष्टसाधनलरूपवाव्च्यं व्यङ्गय निरपेक्षमेव व्यज्ञके वाच्यरसं- 

१, धपः घ् २, प्प च्, 
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“अनेन लोकगुरुणा सतां षर्मोपदेरिना । 
अहं त्रतवती चेरसुक्तेन किमतः परम् ॥' 

अत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यसुनेस्िर्यग्योषिति बरच्छारोपभोगः 
स्फुटतया वाच्यायमान इत्यगूढम् | 

'वाणीरकुउज्गु्खीणसउणिकोलाहणं सुणन्तीए । 
धरकम्मवावडाएु वहुए सीअन्ति अङ्गां ॥' 

अत्रे दत्तसंकेतः कथिह्तागरृहं पविष्ट इति व्यङ्गघात् “सीदन्त 
ज्ञानि इति वाच्यस्य चमत्कारः सदहदयसंबेय दत्य॒न्दरम् । ८ 
धिविग्रहाभावसपेक्षमिति वाच्यादनुत्तमलमस्य । अगूढव्यज्ञयमाह-अनंनात ) 
शाक्यसुनस्ियंग्योषिद्वुखात्कारोपभोगमसहमानायासतत्पल्या उक्तिरियम् ! नतं ह 
स्यवमानुष्ठानम्, तद्रती । उक्तेनेति । अतःपरं न वक्तव्यमिलर्थः ! लोकगुरोः सद्ध- 
मोपदेशकस्माख दुष्कर्माचरणमनुचितमेव । मम तु बताच्रणसहायसय तादशसख 
कथनमपि नोचितमिति भावः 1 आक्षेपाङकारमहित्ा व्यज्गयरूपो विशेषो क्चध्यिव 
प्रतीयत इति वाच्यायमानलसख व्यज्गयनिरपेक्च एव् वाच्य आक्षेपारुकार शष्यीरचा- 
रिभावज्ञापकः प्रतिनायिकायास्िर्यक्लेन व्यङ्गयस्य तदुपभोगख नेर्ष्योर्पाधायकल- 
पिति व्यज्यादनुत्तमलमसय । अख॒न्दरं व्यज्ञयमाह-वाणीरेति । शवानीरकुजो- 
ड़ीनराकुनिको लहर रण्वन्लाः । ग्रहकर्मव्याप्रताया वध्वाः सीदन्यङ्गानि ॥ इति 
संस्कृतम् । चण्डीदासस्तु--"कुडङ्ो कतागरहम् । वारता व्याखः इति व्याचकार । 
सीदन्ति गृहकमाक्षमाणि भवन्तीति लक्षणात इति रोषः । य॒हकमव्याएताया इति 
च तात्पयग्रादकम् । यज्गयादपि व्यज्ञयमपेक्षेयर्थः । वच्यादेवाङ्गावसादात् । दषी- 
चेगसंवलितताजुरागोद्रेककरतमदनपरवाताप्रतीतिः । व्यज्गयस्तु तय्स्थप्रायम् \ एतच 
खविषये वाच्यसिच्यज्ञादिसवांपवादखरूपं द्रष्टव्यम् । तेषु व्यज्ञस्यापि चार्त्वसंमवात् 
इति चण्डीदासः । तटस्थं च व्यवहितोपकारलेनोदासीनवदाभासमानम् 1 तथाहि- 
रकुनिकोलाहरश्रवणनोपनायकदल ठतागृप्रवेरानुमानम् , ततो हषीयेगौ, ताभ्याम- 
तुरागोद्रेकः ततो मदनपरवशताप्रतीतिः । एवे च व्यज्गयसय चमत्काराभ्रयासन्नलमे- 
वाखन्द्रलमिति फक्ितम् । केचित्तु शरसादिबोधजनने वाच्यसापेक्षलमेवान्दर- 
चम्” इति । व्यङ्खयादिति ! इयादिव्यज्गयादिद्य्थः । तथा च वधूश्च न तत्र गते. 
देतत्पयेन्तादिलर्थः । वध्वा अगमनमेव न केवरं तदीय विग्रलम्मव्यज्ञकम् । किंतु 
दङुनिकोखहलश्रवणेन सीदन्या वध्वा अगमनमिति वाच्याद्भावसादसहकारेणेव रस- 

व्यञ्जनाया वाच्यसुखनिरीक्षकलात्तदपेक्षया न्यूनचमत्कारी' इति वदन्ति । तन्न । 

अङ्गावसादव्यज्गयविषादसहङकृतसेव वध्वगमनसय विप्ररम्भव्यज्जनसंभवेन वाच्या- 
ज्ञावसादसुखनिरीक्षणायोगात्तदानींतनगमनाभावसतत्वेऽपि गमनसंभावनया विगश्रल- 
म्भासंमवात् । न च गृहकर्मव्यापताया इदयनेन गमनाभावनिश्वयेन गमनसंभावनैव 
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किच | यो दीपकतुल्ययोगितादिषूपमायलंकासे व्यज्गयः स गुणी- 

भूतव्यज्ञ् एव् । काव्यस्य दीपकादिस॒खेनैव चमत्कारविधायितवात् । 
तदुक्तं ष्वनिकता-- 

'प्नठंकारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र मासते । 
तत्परत्वं न काव्यस्य नासो मार्गो ध्वनेसतः ॥' 

य॒त्र च शब्दान्तरादिना मोषनक्घतचारुखस्य विपथांसः । 

यथा-- 
"दृष्टया केशव गोपरागहृतया किंचिन्न दृष्टं मया 

तेनान स्छर्ितासि नाथ पतितां किं नाम नारम्बसे । 

नासीति बाच्यम् । गृहकर्मान्तःपातिजखाहरणादिच्छटेनापि तत्संभवात् > रतेरुप- 

नायकविषयत्वेन विप्ररम्भाभासस्यैव वक्तुसुचितलाच । विषयविशेषे केषांचिद्ध- 

निरस निरख यणीभुतव्यज्गयं व्यवस्थापयति--किचेति ! दीपकादिसुखेनेवेत्येव- 

कारेण व्यङ्गयोपमादिव्यवच्छेदः ! अदकाराम्तरस्येति ! अलंकारान्तरस्य ्रती- 

तावपि यन्न वाक्य तत्परं व्यज्ञाठंकारान्तरतात्पयैकलयं न भासते) असौ न 

ध्वनेमा विषय इव्यर्थः ! वाच्यख दीपकादेरेव वेचित्यावहलम् । व्यङ्गय तूपरमादिक- 

मजागलस्तनायमानमेवेति भावः । चारुखस्य चमत्कारस्य विपर्यास इति सोऽपि 

गुणीभूतव्यङ्गय इति पूर्वेणान्वयः । इष्टयेति । हे केरव, हे नाथः गोपरेर्गधूलि- 

भिहतया आच्छन्नया चछया चक्षुषा मया किचिन्मागोदिकं न टम् , तेन हेतुना 

अघर वायत एव स्खल्ितासि पतिता भवामि । पतितांमां किं कथं नारम्बसे, न 

व 

1. अरंकारेति 1 जलठकासान्तरस्य रूपकादेरंकारम्रतीतौ सत्यामपि यत्रे वाच्य 

व्यङ्गवप्रतिपादनौन्युख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेमौगेः । तथा च दीपकादाव्- 

लकारे उपमाया गम्यमानतरेऽपि तत्परत्वेन चारत्वस्याव्यवसानान्न ध्वनिव्यपदेशः । यथा 

मम---शरजनी हिमकरकिरगैविसिनी नल्निस्तरङ्गिणी सकिकिः । वही ऊसखुमस्तबकैः 

काव्यकथा भूष्यते छजनैः ।॥ इलयादिषूपमागर्मत्वेऽपि वाच्यारुकारसुखेनैव चारुत्वं व्यवति- 

छते, न व्यङ्कयारंकारतात्पर्येण । अतस्तत्र वाच्यारुकार मुखेनैव काव्यव्यपदेरो न्याय्यः ॥ 

एवं समासोक्तयाक्धेपालु क्तनिमित्तविशचेषोक्तिपयीयोक्तापहतिसंकराङ्कारादावपि ज्ञेयम् । समा~ 

सो्तौ तावत् “उपोढरागेण विरोकतारक तथा गृहीतं शशिना निशासुखम् । यथा समसतं 

तिमिरां तया पुरोऽपि रागादरल्तिं न लक्षितम् ५ इलयादौ व्यङ्गयेनानुगतं वाच्यमेव 

मराधान्येन तीयते । समारोषितनायिकानायकव्यवदारयोनिशाशश्चिनोरेव वाक्याथेत्वात् । 

एवमयरेऽप्यनुसंयेयम् । तथा चोक्तम्--“व्यज्गयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रातुयायिनः । 

समासो क्तयादयसत्र वाच्यारंक्तयः स्फुटाः ॥ व्यङ्गयस्य प्रतिमामात्रे वाच्याथौुगमेऽपि 

वा| न ष्वनियैत्रे वा तद्य प्राधान्यं न प्रतीयते ।। इति ॥ 
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एकस्त्वं विषमेषुखिन्नमनसां सर्वबरानां गति- 
। गेप्यिवं गदितः धठेशमवताहे्ठे हरिर्वश्चिरम् ॥ 
सत्र गोपरागादिशब्दानां गोपे राग इव्यादिव्यज्गयाथोनां सलेचमि- 

तिपदेन स्पुटतयावभासः । सट्रमिति पदसख परित्यागे ध्वनिरेव । 
किंच यत्र वस्त्वरुकाररसादिरूपव्यङ्भ्यानां रसाभ्यन्तरे गुणीभाव- 

स्तत्र प्रधानक्त एव काव्यव्यवहारः । 
तदुक्तं तेनैव- 

“प्रकारोऽयं गुणीमूतव्यद्योऽपि ष्वनिरूपताम् । 
धत्ते रसादितासयेपयांखोचनया पुनः ॥* इति । 

यत्र तु-- 
धयत्रोन्मदानां प्रमदाजनानामभरंठिहिः योणमणीमयूखः | 
संष्याभ्र्म प्राुवतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपथ्यविर्थिं विधत्ते | 

धारयसि ! धारणे देतुमाह--एकस्त्वमिति । विषमेषु वातवषोदिसंकटेषु खिन्न“ 

मनसां दुःस्थितचेतसां सवीसामबलानां खरक्षणाक्षमाणां गती रक्षकः । सलेशं 

सष्छेषम् ¦ श्िष्टर्थो यथा-- गोपे निजखामिनि यो रागस्तेन हृतया घ्या दया 

्ञानेन किचित्तव रहसयं मया न इट नानुभूतम्, तेन हेठना अत्र आ गोपीषु 

मष्येऽहमेव स्खलिता परमदुखाद्धघ्टा । पतितां अ्रणतां मां कि नाटम्बसे नाचु- 

हासि । नज परश्चियां ममाजुप्रहो नोचित इत्यत आह--एकस्त्वमिति । विषमेषुः 

कामः तेन खिन्नमनसां व्या्कुलचेतसां स्वसामवबखानां गतिः स्मरवैव्यनाशकः । 

"परागः कौसुम रेणौ ज्ञानीयादौ रजखपिः इयमरः । स्पटतयावभास इति । 

तथा च कामिनीड्कचकरुशवद्ुढं चमत्करोति । अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमान- 

मिति युणीभूतमेवेति भावः । इदानीं गुणीमूतव्यज्ञयप्रकारेष्वपि यत्र विश्रामवाम- 

तया रसादिकं ्रधानमस्ति तच तेनैव काव्यव्यपदेश इलयाह--किच यन्नेति । 

श्रधानेन हि व्यपदेरा भवन्तिः ईति न्यायादिति भावः । तेनैव ध्वनिङ्ृतेव । स्सा- 

दीति । रसादौ यत्तात्पर्यं तस्य पयौलोचनया अवुसंभ्ानेन । नन्वेवं यत्र रसादौ- 

नामन्यतमतात्पयविषयत्वेन प्रधानत्वं तत्रैव काव्यव्यवहार इति फक्तम् । एवं च 

ध्वनिलासंकन्भ॒गुणीभूतव्यज्ं॑क्ापि नास्तीति तस्स काव्यविभाजकलम्त 
ह (= 

आह--यन्न त्विति । यत्र नगर्या शोणमणी पद्चरागः अनङ्गनेपथ्यविधि सुरतो- 
व 

1, सखेश्मिति । सें ससूचनमिलयरथः । अल्पी भावनं हि सूचनमेव ॥ 

2. छोगेति । अनर शालसिद्धमपि कटैरेकवचनं -किमप्यरुचिवीजं सहदयहदयेष्वह- 
क 

१, ग्-पुस्तके ठ अ~ इद्यादिः (अवमास्ः* इलन्तः पासे नास्ति. २. "किच~ इवयादिः का~ 

व्यव्यवहारः” इद्यन्तः पाठे नास्ति ग-पुस्तके* ३, इतोऽे तेषां रसादीनाम्” इ्यधिकं पुस्तकद्वये 
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इत्यादौ रसादीनां नगरीवृत्तान्तादिवस्तमात्रेऽङ्कत्वम्, तत्र तेषाम- 
तास्प्यविषयत्वेऽपि तैरेव गुणीमूतेः काव्यव्यवहारः ! तदुक्तमसत्सगो- 
तरक विपण्डितयुख्यश्रीचण्डीदासपदेः-"काव्यार्थस्याखण्डबुद्धिवेचसय त- 
न्मयीभावेनाखाददश्चायां गुणप्रधानमावावमासस्तावच्नानुभूयते, कार- 
न्तरे तु प्रकरणादिप्यालोचनया भवच्प्यसो न काव्यव्यपदेशं व्याह- 
न्तुमीश्चः, तस्माखादमात्रायत्तत्वात् इति । 

केचिच्चित्राख्यं तृतीयं काव्यमेदमिच्छन्ति | तैदाहः- 
८दाब्द्चिन्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गयं त्ववरं स्मृतम् ॥ 

इति । तत्न । र्थदि हि अव्यङ्गयत्वेन व्यङ्ख्यामावसदा तसय का- 
व्यत्वमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम् । ईषच्यज्गयत्वमिति चेत्, किं नामेषद्- 
व्यङ्गयत्वम् । आाखायव्यङ्गयत्वम्, सनाखाचव्यज्गयत्वं वा । आये 
पयुक्तवेषरचनां विधत्ते संपादयति । तेषां रसादीनामतात्पयंविषयत्वेऽपि तात्पयैवि- 
षयत्वेनाप्रघानत्वेऽपि तैरेव रसादिभिरेव काव्यव्यवहार इति । तथा च य॒त्रोभयसं- 

करस्तत्र व्यवहारसंदेहं तथा निरूपितम् । यत्र तूभयसंकरो नास्ति तत्र रसादीना- 
मन्यतमस्य संबन्धमान्रेणेव काव्यव्यवहारः, न तु म्रधानत्वेऽपीति भावः । वाक्या- 
थस्य पदार्थसमूहस्य अखण्डबुद्धिवेयतया एकबुद्धिम्राह्यतया । नन्वनेकप्रदाथानां कथ- 
मेकदुद्धिम्ाद्यलनियम इयत आह-तन्भयी मावेनेति । अखण्डबुद्धिखरूपीमा- 
वेन । कालान्तरे आश्वादविनाखददायाम् । असौ गुणप्रधानभावावभासः ! तख 
काव्यव्यपदेशस्य । तथा चोक्तस्थले वाक्यस्य रसादितात्पयंकलाभावेऽपि प्रासङ्धिक- 
रसादिव्यज्ञकत्वेनापि काव्यलमक्षतमेवेति भावः । काव्यप्रकारादिकारमतं दूषयति- 
केचिदिति । व्यज्गग्याभाव इति । "विवक्षितः" इति शेषः । ईषच्यज्गयत्व- 
भिति } “विवक्षितम् इयचुषज्यते । प्राचीनभेदयोः प्राचीनोक्तष्वनिगुणीमूतन्य- 

रयतीति त एवात्र प्रमाणम् । एवं चात्र “खेणमणिप्रकाशः इति पठनीयम् । अथवा 

धय॒त्रोन्मदानां प्रमदाजनानामभ्रटिद्ि विद्रुमवेदमसासः । संध्या्नमं प्राप्रुवतामकाले- 
इप्युल्ासयन्ति सरवेपरीलाम् ॥ इति । अभ्राणि लिहन्तीलयभ्रलिहाः । वहाभ्रे लिहः” 

इति खद्य 1 गगनस्पृद इत्यथः ॥ 

१. ग-पुस्तके तु "तदुक्तम् इत्यादेः "पदैः" इत्यन्यस्य स्थने यच केचिदाहुः" इति पाठो वर्ते. 
२. अतोञमरे तदतीव हृदयगमम् । तथापि यथा सर्वेषां रसानां चमत्कारस्छेनाद्धुतानतिरेकोऽपि खनि- 

वचनावुरोधेन बहभेदस तथा काल्यस्यापि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयत्वेन द्विधा व्यपदेशः प्राचीनानाम् 
इत्यधिक ग-पुस्तके. २ “अपिः इत्यधिक ग-पुस्तके. 8. "काव्यः इति नारित ग-पुस्तके. ०" "त~ 

आदहिः ग. £, "विकल्पासहस्यात् 1 तथाहि--किमिदमग्यज्गयत्वं नाम ! स्वधा व्यङ्ग्रहितत्वं वा, 

इष्य घत्वं वा । नाद्यः । अव्यह्भयत्े काव्यामावस्य प्रतिपादितलात् द्वितीये तु किमिद्मीषद्वयङ्गय- 

त्वम् 1 इति पाठभेदो ग-पुस्तके* 
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मराचीनभेदयोरेवान्तः पातः । द्वितीये त्वकाव्यत्वम् । यदि चाखाचवं 
तदाऽ्द्रत्वमेव । श्ुद्रतायामनाखायलात् । 

तदुक्तं ध्वनिङकृता-- 
श्रधानगुणभावाभ्यां व्यज्गययेवं व्यवयिते । 
उमे काव्ये ततोऽन्ययत्तचचित्रममिधीयते }' इति । 
इति साहित्यदपैणे व्व॑निगुणीभूतव्यज्गवाख्यकान्यभेदनिरूपणो नाम 

चतुर्थः परिच्छेदः \ 

न्गययोः । आयेऽनुपपत्त्यन्तरमाद-यदि चेति ! तदा अष्चुद्रलमेवेदयकारग्रेपः । 
तथा च व्यद्वस्य जखादत्वे क्ुद्रल्ायोगादनाखादत्वे कान्यलायोगाचेषव्यज्गयमिति 
काव्यमपार्थकमेवेति भावः । चन्र काव्यप्रकारलाभावे प्राचीनसंवादमप्याह- 
तदुक्तमिति । ततस्ताभ्यां चित्रं काव्याभासमात्रम्, न तु वास्तवं काव्यम् ॥ 

इति श्रीरामचरणतर्कवागीश्चभद्यचाययविरचितायां साहिददपेणविद्तौ 
चतुथः प्रकाशः । 

1. म्रधानेति । व्यङ्गयाथख प्राधान्ये घ्वनिः; युणमावे तु युणीमूतव्यज्गयता । तततो- 

<न्यद्रसभावादितात्पयैरहितं व्यज्वयार्थविदेषप्रकादरनदक्तिदयुल्य च काव्यं केवल्वाच्य- 

वाचक्वेचिन्यमा व्राश्रयेणोपनिवद्धमारेख्यप्रख्यं यदामासत्ने तिम् ! तच द्विविधमिति 
ध्वनिकरुतैवाथिमकारिकया व्यवस्थापितम्--“चिव्र शब्दार्थभेदेन दिविधं च व्यवसितम् । 

त॒त्र विचिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम् ॥° इति । तत्रे किचिच्छब्दयित्रं य॒था दुष्कर- 

यमकादि । वाच्यचित्रमतः शब्दचित्रादन्यश्यङ्गवाथसंस्प्सरहितं प्राधान्येन वाक्यार्थत. 

या सितं रसादितात्पथैरहितसप्पेक्षादि । अथ किमिदं चिं नाम, यत्र न व्यज्गवाथसं- 

स्प्यः । तत्र, यत्र वस्तु अठकारान्तरं वा व्यङ्घ्य नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यता वि 

षयः ! यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न संभवलेव । यस्मादवस्तुसंस्पाशता 

काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सवमेव जगद्गतमवदयं कस्यचिद्रसस्य चाङ्गत्वं प्रतिपते । 

विमावव्वेन चित्तवृत्तिविरोषा हि रसादयः । न च तदस्ति वस्तु किंयिद्यन्न चित्तवृत्ति 

जञेषसरुपजनयति, तदनुत्पादने वा कविविपयतैव तस्य न स्यात् । कविविपयश्च चित्रतया 

वृध्िच्रिरूप्यत । अ्रोच्यते--सलयम् । न॒ ताद्ृद्काव्यध्रकारोऽस्ि यत्र रसादीनामविप्र- 

तिपत्तिः । कि तु यदा रसभावादिविवक्षाशचुल्यः कविः शन्दारुकारमर्थारुकारं वोपनिव्- 

धाति तदय तद्विवक्षापेक्षया रसादिद्यूल्यता्थेख परिकटप्यते । विवक्षोपःरूढ एव हि कव्ये 

दाब्दानाम्थैः । वाच्यसामथ्यैवेन च कविनिवक्षाविरहेऽपि तथाविधे विपये रप्तादिभती- 

तिसवन्ती परिदुवैका भवतीलयनेनापि धभरकारेण नीरसत्वं परिकर्प्य चित्रविपये व्यवसखा- 

9. वदि च~ इत्यादिः अनास्वायत्वात्? इलन्तः पाठो नास्ति ग-पुस्तके, २. तथा चोक्तम् ग. 
२, श््वनि" इति कृपुस्तके नास्ति, 
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प्यते । तदिदसुच्यते-- “रस मावादिविषयविवक्षाविरहे सति । अलंकारनिवन्धो यः स चि. 

त्रविषयो मतः ॥ रसादिषु विवक्षा त॒ खात्तात्पर्यैवती यदा । तदा नास्लेव तत्काव्यं ध्व्- 

नेये न गोचरः ॥ इति । एतन तृतीयकाव्यमेदं प्रलया चक्षाणस्य अन्थकरतो मतं न सह्- 

दयहृदयमधिरोहति । इत्थ च (“अव्यज्जयम्” इत्यत्र तात्पथविषयीभूतव्यज्जयविकरुतमेवा- 
व्यज्जपदेनाभिप्रेतम् । अत्र पक्षे अताटरशयुणीभूतव्यज्ञयं व्यज्य तु मध्यमम्? इति मध्य 
मकान्यलक्षुणे व्धज्खयपदं विवक्षितव्यज्नयपरम् । यद्वा अव्ययम् अस्फुटतरातिरिक्तव्य- 

ज्यरहितम् । तादृशं चास्फुटतरव्यज्ञयसद्धावे व्यज््मात्रासवे वा । ईषत्वस्य नजर्थ- 

त्वाद् अव्यज्यमस्फुटतरव्य्चमिति कतिपये । वस्तुतस्त्वत्राथैचितवश्चव्दयचिच्रयोरविरेषेणा- 
धमत्वं व॒क्तमथुक्तम् । तारतम्यस्य स्फुरमुपरुग्धेः । को द्वं सहृदयः सन् °विनिगैतं मा- 
नदमात्ममन्दिराद्धवष्युपश्चलय यडच्छवापिं यम् । ससंञ्चमेन्दरदरुतपातितागेा निमीलिता- 

क्षीव भियामरावती॥ः इति, (स च्छिन्नमृढः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टत्पवनावधूतः । जङ्गार- 
दोषस्य इताश्चनसय पूवौत्थितो धूम इवावमासे ॥° इत्यादिभिरथचित्रकव्यः ‹खच्छन्दो- 
चछरूदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटामूच्छेन्मोहमहवषिहषेविहितसानाहिकाहाय वः } भि- 
न्यादु्दुदारददैरदरदीर्वादरिद्रद्मद्रोद्यद्रेकमह्योभिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ।› इत्या 

दीनां पामर्छष्यानामविरेषं ब्रूयात् । सत्यपि तारतम्ये यचेकभेदत्वं कस्तहि ध्वनि- 
युणी भूतव्यज्ययोरीषदन्तरितयोविभिज्नमेदत्वे दुराग्रह इति रसगङ्गाधरकाराः । तत्र प्रका- 
दोन्मीठितबुदयस्तु--अव्यज्खयं स्फुरप्रतीयमानार्थैरहितं ठ अवरं चरमम् । ततीयकान्य- 
मिल्यथः । चरमत्वं च ध्वनिगुणी मूतव्यङ्गवापेक्षया कानिष्ठयम् । न त्वधमत्वमेव । तस्य 
चित्राख्यव्रतीयकान्यावान्तरभेदे विवक्षितत्वात् । तच्चित्रमिल्यध्याहायैम् । चितं च गुणा- 

रंकारयोगि । तच्च दाब्दचित्रं वाच्यचिन्नमिलयवान्तरमभेदेन द्विविधम् । अत्र कस्पे ध्वनि- 

अन्थोऽप्यनुक्ूरु एव । (तत्तुव्यमेवाथैचितं मन्तव्यम्? इूत्याचायौभिनवगुप्तोक्तिस्तु प्रोडि- 

वादमात्रपय । तत्र दब्दचिघ्रस्य वाच्यचित्रापेक्षयाक्ृ्टस्वादधमत्वम् इव्याहुः । एतेन 

कान्यस्य चातुविध्यसतियोहितमेव । तथाहि-- य ₹दब्दा्थौ युणीमावितास्मानौ कमप्य्थं- 
मभिव्यङ्कस्तदुत्तमम् । ^निःदेषच्युतचन्दनम्- इ्यादि । इदमेव रसगङ्गाधरे उत्तमोत्तम~ 

मिति व्यपदिदयते । यत्र व्यङ्गयमप्रधानमेव सच्चमत्कारजनकं तन्मभ्यमम् । (रयाधवविरद- 

ज्वाखसंतापितसद्यरोरूरिखरेपु । शिशिरे उखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतन- 
याय ।` इति पण्डितराजपचे जानकीकुशरूवेदनेन राघवः शिरिरीकत इति व्यङ्गवयमा- 

कसिककपिकर्वकपवनतनयबिपयककोपोपपादकतया गुणीमूतमपि दुर्दववन्नतो दाख- 
मनुभवद्राजकृटत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति । इदयुत्तमम् । यव व्यज्गयचमत्कारा- 

समानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तद्वाच्यचित्रम् । °विनि्मतम्-' इत्यादिः । इदामरावतीति 

खीप्र्ययकृतका मिनीत्वाध्यवसानमूले्क्षा वाच्येव चमत्कारविश्रमभूमिः । वीररस 
चमत्कारोऽखछतया वतैमानोऽप्युल्मेक्षाचमत्कृतिक्रोडनिकीनो नागरेतरनायिकाकसिित- 

कारमीरद्रवाङ्गरागनिगीणों निजाङ्गौरिमेव प्रतीयते ।! इदं मध्यमम् । यच्ाथंचमत्कारोप- 
स्करतः स॒ब्दचमत्कारः प्रधानं तच्छब्दचित्रम् \ 'खच्छन्द- इत्यादि । अव अन्दचम- 

त्कायवर्छीढोऽयथेचमत्कारः क्षाराकूपारपृरपतित्गङ्गाप्रवाहमधुरिमेव न विभाव्यते । इद- 

मधमम् ॥ 



पञ्चमः परिच्छेदः 
1, ,# 2. २३९ 

पञ्चमः परिच्छेदः । 

अथ केयमसिनवा व्यञ्जना नाम वृत्तिरिदयुच्यते-- 

ठैत्तीनां विश्रान्तरभिधातात्पयेलक्षणाख्यानाम् । 
अङ्गीकायां तुया व्रततिरयेधे रसादीनाम् ॥ १॥ 

नयु व्यङ्गवं तावत्काव्यव्यपदेशनीजम् । तत्र व्यजनया वोध्यं वस्तु ¦ चखा अप्रा- 
माणिकत्वे सर्वैमेतदसिदधमिति ¦! तत्र प्रमाणमुपैन्यसिवुसुत्थापयति--अथ केय- 
मिति ! इयं व्यद्गयवोधसाधनी अभिनवा नवीनैरभ्युपगम्यमाना ! बीमाण्योपन्या- 
साय प्रथम् तस्याः खरूपं निरूपयति--चृत्तीनामिति ! यदपि वविर्दताखच- इया- 
दिना व्यज्ञनायाः खरूपं निरूपितमेव ¦ “व्यज्ञनष्वननावगतप्रयायनादि्व्य॑पदेशबि- 

1. इृत्तीनामिति । अतरेद तच््वम्--“गङ्गायां घोषः” इत्यत्र गङ्गाशब्दो घोपशब्दश्च 
सामान्यात्सके जल्मवाहे- अमीरगृहनिङरम्बे च -संकेतितो ` सामान्य णएवोधोगात् । 

- विच्ेषस्य हि संकेतकरणे आनन््यं व्यभिचारश्च खात् ततश्चामिधया जलप्रवादमातं 
तद्भुहनिङ्करम्बमात्रं च म्रतीतमिति प्रथमा कक्ष्या । एतस्मतिपाचान्यप्रतिपादनायाप्यभिधा न 

समर्थां । भविष्यं नाभिधा गच्छेश्चीणश्क्तिविेषणेः इति नयेन “अभिधा शाक्तिः 
विशेष्यं व्यक्तिरूपं धभिणं न गच्छेत् न यायात् । यतः विज्ञेषणे जातिरूपे उपाधौ क्षीण- 

द्रक्तिः विरतन्यापाय ) ननाय॒दीतविश्ेषणा बुद्धिविरेष्ये चोपजायते" इति न्यायेन धविरेपणं 

म्रव्याय्य विरामात्? इदव्यथंकेन तस्या विरम्य व्यापारासंमवात् । (सामन्यान्यन्यथासिद्धे- 

विषं गमयन्ति हिः इति न्यायात्तात्पर्य॑शत्तया सामान्यान्याधाराधेयभवेनावस्थितं विरिष्टं 
गङ्गाघोषाधागूरयन्तीति तात्पर्येण परस्परान्वित्तत्वमात्रमेव प्रतीयत इति द्वितीया । जलग्र- 

वाहस्य च योपाधिकरणत्वमयु क्तमिति म्रमाणान्तरवाधितः सन्गङ्गाखब्दस्तदधिकरणयोग्यं 

तीर लक्षयदीति तदीया । तत्र तावत् 'ुख्याथेवापे तचुक्तो ययान्योऽथः प्रतीयते । रूढेः 
म्रयोजनाद्ापि- इति नीलया लक्षणा ितयसंनिधावेवं मवति । तत्र सुख्याथवाधा ता- 

वस्मलयक्षादिप्रमाणान्तरमूका । यश्च सामीप्यादिसंबन्धः स च म्रमाणान्तरावगम्य एव । 
यत्पुनरिदं वीरस रत्यपावनत्वादिलक्षुणं प्रयोजनं प्रतीयते तच्छब्दान्तरानुक्तं प्रमाणान्त 

राप्रतिपन्नं च इत आगतम् । न तावस्रलक्षादेतल्मतीतिः । अस्मादेव शब्दादवगमा- 

सिद्धेः, चब्दाये च तखाभ्रवृततेः ! न'प्यजुमानात् । सामीप्येऽपि शेलपावनत्वादेरसंभवा- 

दनैकान्तिकात्वात् 1 न च स्यृतिः । तदनुभवामावात् । सत्यामपि तस्यां नियतेसरणं न 

स्यात् । अस्लदेव च सचब्दादेतदेव बुध्यत इति को हेतुः । तसादस्येव रब्दसेष व्या- 
पारोऽभ्युपगन्तव्यः ! नि्व्यापारस्याथैप्रतीतिकारित्वामावात् । स तावन्राभिधात्मा । सम~ 

याभावात् न तात्पयीत्मा । तस्यान्वयभ्रतीतावेव परक्षयात् । न लक्षणात्मा । स॒ख्या" 

यवाधाचमावात् । तसादभिधातात्पयैलक्षणाव्यतिरिक्तश्चतुधेकक्षयानिक्षि्ठो व्यङ्वनिष्ठो 

व्यज्ञनान्यापासे व्यज्ञनचोत्तनादिसोदरव्यप्देशनिषूपित्तेऽध्युपगन्तव्य दति निष्कैः - ॥ 

१. "अस्याः पुस्तकान्तरे. २. 'उपन्यस्यंस्ताम्” पुस्तकान्तरे, ३* श्रमाणः पुस्तकान्तरे, ४, ^नि- 

वृत्तासुः इति सर्वत्र. ५, "व्यपदेशः इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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अभिधायाः संकेतिताथेमात्रबोधनविरताया न वस्त्वरंकाररसादि- 

व्यज्गयवोधने क्षमतम् । न च संकेतितो रसादिः ¦ नहि विभावाच्भि- 

धानमेव तदभिधानम् , तस्म ॒तदेकरूप्यानङ्खीकारात् }` यत्र च॒ खनश्ष- 

व्देनाभिधानं तत्र प्रव्युत दोष एवेति वक्ष्यामः । कचि श्शरक्गाररसो- 

ऽयम् इत्यादौ खशब्देनामिधानेऽपि न तस्पतीतिः, तस्य खपरकाशा- 
नन्दरूपत्वात् । 

जभिहितान्वयवादिभिरिङ्गीकरता तास्पयाश्या वबत्तिरपि संसर्गमात्र 
परिक्षीणा न व्यज्गयबोधिनी । 

षयाः इलयनेन तत्र प्रमाणं चोपन्यस्तम् , तथापि दटप्रलययपरतिपत्तये प्रमाणान्त. 

रोपन्यासार्थं पुनरारम्भः 1 विश्रान्तेः खार्थवोधनेन विरामाृत्तिः दाब्दार्थयोरन्यत- 
रस्य व्यापारः । बोधे वोधनिमित्तम् । रसादीनामिति वस्त्वरुकारयोरप्युपलक्षणम् 1 
नन्वसिधैव रसादिबोध इयत आदह-अभिधाया इति } माचपदेन रक्ष्यादिव्य- 
वच्छेद्ः । विरतायाः पुनर्त्थानाभावादिति पागुक्तो हेतुरत्र द्रव्य: । हेत्वन्तरम- 
प्याह--न चेति । खन्यज्ञकपदसंकेताभाववानिलर्थः ! तेन रसादीनां रसादिषदसं. 
केतितत्वेऽपि न क्षतिः । नहीति । तदभिधानं रसाद्यभिधानम् । विभावादेरेव 
रषरूपलाद्गीकारादिति भावः । तस विभावायमिधानस्य तदेकरूप्यानङ्गीकारात् आ- 
सादरूपरसादिप्रतीतितादाठम्यस्वीकारात् । तथा च विभावा्यभिधानानन्तरं जाय- 
मानाया आखादरूपरसादिप्रतीतेः करणतया व्यज्ञनावर्यं खीकर्यैति भावः । ता- 

दृशम्रतीते रसादिपदाजन्यलमपि प्रतिषादयति--यच् चेति । (्तायुद्धक् कुरङ्गाक्षी 
रसो नः कोप्यजायतः इद्यादावियर्थः । खश्ब्देन रसदराह्गारादिपदेन अभिधानं 
रसस्य प्रतिपादनम् । दोष एवेत्येवकारेणाखादरूपरसग्रतीतिव्यवच्छेद्ः ! ननु रसस 
खशब्दाभिधानं काव्ये एव दोषो न तु लोकिकरवाक्ये, एवं च काव्यदोषवशात्ताद्शी 
म्रतीतिमौस्वु, लौकिकवाक्ये तु सखदेवेयत आह--कचिच्येति । लोकिकवाक्ये 
चेलर्थः । तस्प्रतीती रसप्रतीतिः । तख रसश । तथा चाभिधया जायमानसय बो- 
धस्य खघ्रकाश्लामावादानन्दरूपलाभावाच न रसखरूपलखीकार इति भावः । 
कारिकोक्तक्रमेण तात्पयाख्यदृत्तेरपि व्यज्ञयबोधनाक्षमलसुपपादयति-असिहितेति ¦ 
एतच्च वक्तृतात्पयेविरेषरूपाया व्यज्ञनाया वारणाय । संसर्गमात्रेऽन्वयवोधमान्रे । 
परिक्षीणा विरता \ राब्दश्चुतेरनन्तरे यावानर्थः अतीयते तत्र दाब्दसयाभिधैव व्यापार 

१, न च रसादिरब्देन द्ङ्गारादि शब्देन चाभिधेयत्वम्, तस्य तदृन्वयव्यतिरेक्ालुविधानात् । कि 

न्व" दरत्यधिकः ग, पुस्तके. २, अपिग, २, श्टाक्तिःः ग, 
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यच 'केचिदाहुः--“सीऽयमिषोरिव दीषेदीषेतरोऽभिधाव्यापारः 
इति, यचच धनिकेनोक्तम्- 

'तात्पर्याव्यतिरेकाच व्यञ्चकत्वघ्य न ध्वनिः | 
यावत्कायैप्रसारिवात्तासयै न तुलाधृतम् ।» इति, 

तयोरुपरि शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभावः ईति वौँदिभि- 
देव पातनीयो दण्डः | 

एवं च किमिति रक्षणाप्युपस्या । दीषेदीषेतरामिधाव्यापारेणापि 
~~~ 

दरति मतं दूषयितुसुत्थापयति-सोऽ्यसिति } इषोरिवेति । अतिदीभे इषुव्या- 
धारो यथेकरक्ष्यं भित्वा रक्ष्यान्तरमपि भिनत्ति तथेकेवाभिधा वाच्यार्थं बोधयित्वा 
व्यङ्गयार्थमपि बोधयतीति भावः । तात्पयंति । तात्प्भेदाभावात् शब्दादेव्य॑ज्ञक- 
लख व्यज्ञनसामध्यैस न ध्वनिं व्यज्ञना नाम । एवं च तात्पर्यमेव व्यङ्गयबोधकम् । 
नन्विदं संसगमाच्रबोधकं कथं व्यङ्ग्यं वोधयतीयाह- यावदिति । तात्पर्य हि 
संसर्मव्यज्गययोबोधकलात् तुखाधरतं न संसगेमात्रवोधकत्वेन नियन्ितमिदयर्थः । नन्वर्य 
न्यायोऽप्रामाणिक एवेखत आह--एवं चेति । अभिधयेव व्यज्ञयवोधसखीकारे 

1. केचिदिति । भट्रमतोपजीविनो रोछ्टादयः ॥ 
2. सोऽयमिति । यथा वरूवता प्रेरित इषुरेकेनैव वेगाख्येन व्यापारेण वमैच्छेदमुरे- 

भेदै प्राणहरणं च रिपोविषत्ते, तथैक एव॒ शब्द एकेनेवाभिधाख्यन्यापारेण पदार्थस्मृतिं 
वाक्या्थानुभवं व्यङ्गयप्रतीति च विधत्ते । अतो व्यज्गयत्वाभिमतसयार्थस्य वाच्यत्वमेवेति 
तेषामाशयः ॥ 

8. दाब्देति । वाचकस्य लाक्षणिकस्य वा शब्दस्य अभिधया रक्षणया वा सङ्ृच्छाब्द- 

चोधसुत्पाय पुनरभिधया लक्षणया वाथान्तरबोभने सामथ्यं मावादित्यथंः ॥ 

4. किमितीति । यदि भवन्मते ताद्श्ाभिधाग्यापरेणेव व्यङ्गयार्थोऽवनुष्यते, ताहि 
किमर्थं लक्चणा खीक्रियते । लक्षया्थस्यापि मवत्कल्यितताभिधाव्यापरेणेव बोधात् । एवं च 
किमथं मीमांसादरशने भगवता जमिनिना श्श्रुतिटिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां सम- 

वाये पारदोवैद्यमथेविप्रकर्षात्ः इति सूत्रेण भ्रुत्यादिषु पूतपूवैवीयस्तवं निरणायि । श्रुति- 
स्थर इव लिङ्गादिस्थलेऽपि रूव्दश्रवणानन्तरं प्रतीयमानानामथौनां दीषेदीषेतराभिषान्यापा- 

रणेव प्रवीतौ रिद्भादीनां दोवै्ये बीजाभावात् । निरपेक्षो रवः शतिः । अथैवि रेषप्रकाश्चनसा- 
मर्य लि्गम् । परस्पराकाद्वावशात्कविदेकसिन्र्थं पयवसितानि पदानि वाक्यम् । कन्ध 

वाक्यभावानां कार्यान्तर पेक्षामावाद्काक्यान्तरेण संबन्ध आकाष्वापयेवसन्रं प्रकरणम् $ 

स्थानं क्रमः ¦ स चानेकस्याञ्नातस्य संनिधिविरेषादास्नातम् । समाख्या योगवलम् । शरुला- 

दीनां समवाये एकतरोपनिपति तेषां मध्ये यदपेक्षया यत्परं तदपेक्षया तदुबैम् । ऊुत्तः । 

१. श्वनिकारेणः क-ख; श्वनिनाः गः; श्वनिकेत' घ २, इति" नास्ति घ-पुस्तके, ३. “निस्य्* 

"व्यापाराभाववादिभिःः कर 

साग्द्०> २१ 
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तदर्थबोधसिद्धेः । किमिति च ब्राह्मण, पत्रे जातः । कन्याते 
गर्भिणी" इत्यादावपि हष॑शोकादीनामपि न वाच्यत्वम् । 

यत्पुनरुक्तं “"्पौरुषेयमपोरुषेयं च वाक्यं सपैमेव कार्यपरम्, 
अतत्परत्वेऽनुपादेयखादुन्मत्तवाक्यवत्, ततश्च काव्यराब्दानां निर. 
तिशयसुखाखादव्यतिरेकेण प्रतिपायभतिपादकयोः प्रवृत््यौपयिकम- 
योजनानुपरन्भेर्निरतिययसुखाखाद एव कायेसवेनावधार्यते । श्चत्यरः 

राब्दः स राब्दा्थं' इति न्यायात्" इति । 

चेयर्थः । तदर्थेति } रक्ष्यार्थदयर्थः 1 ठक्षणाजन्यबोधानन्तरमपि व्यज्चबोधायाभि- 
धासत््वखीकारे रक्षणासत्वखीकारस्याकिंचित्करत्वादिति मावः । लक्षणाया अस्वीकार 
इष्टापत्तर्दोष न्तरमाह-- किमिति चति । न वाच्यखमिदयन्वयः । कन्या अदत्तपुत्री । 
ग्रतिपायख उखग्रसादाप्रसादादिभिरयुमितानामपि हषैरोकादीनां शब्दानन्तरम्रतीत- 

त्वेन वाच्यखापत्तिरिति मावः! रसादीनां तात्प्यंमराद्यवमनुमानेन साधयतां मतमाद- 

यत्पुनरिति । पौरुषेयं पुरुषनिष्पननं रोकिकं मन्वादिशाखरूपं च अपौरुषेयं वेदल- 
रूपम् । सर्वमेवेति व्यापकताग्रहाय \ यददुपदियं वाक्यं तत्कायपरम् । यथा "वट- 
मानयः इति लोकिकं वाक्यं जखाहरणरूपकाययैतत्परम् ! यथा वा "विश्वजिता यज्ञेतंः 
इति वैदिक वाक्यं स्वमैरूपकार्यतत्परमिलयन्वयव्याक्िरत्रावधेया ! व्यतिरेकव्यार 
दृद्यति--अतत्परत्वे इति ! ययत्न का्यतत्परं तदनुपादेयवाक्यम्, यथा 
उन्मत्तादिवाक्यम्, इति । अुमितिं दरोयति- ततश्चेति । प्रतिपायख श्रोतुः 
कान्यश्रवणे प्रवर्तः, प्रतिपादकस्य वक्तुः कान्यपाठे प्रवर्तः, तयोरैपयिकं कारणी- 
भूतफङच्छाविषयो यस्रयोजनान्तरं चतुवंगोदिं तखालुपरग्धेः शब्देनाचुपस्थानात् । 
अवधायते ता्प्थैण प्रतिपद्यते । ननु कायोन्तरवद्रसादिरपि न प्रतीयेतेयत आह-- 
यत्पर इति ! यद्वोधेच्छया उचरित इयर्थः । ऋब्दार्थः शब्द प्रतिपायः । एतेन 
दर तरवबाधवबलरात्तात्पर्येण रसादिप्रतिपादकलसिद्धिदंरदिता 1 एवं च काव्यं का्यैतत्परम्, 
उपादेयवाक्यत्वात्ः इस्यनुमानमवगन्तन्यम् । अत्र काव्यलावच्छेदेन साध्यसिद्धिर- व 

अथविभ्रकषीत् पूवौपेक्षया विलम्बेनाथैप्रलयायकस्वादिति तदथः । अत्र विशेषः शावरमाष्या- 
दावज्ुसंभेयः ॥ 

1. किमिति चेति । रब्दश्वणानन्तरं यावानथैः अतीयते तावति शब्दस्याभिभैव 
व्यूमपार इति मीमांसकनयेन दपैसोकादीनां किमिति न वाच्यत्वमेव पूरवैणान्वयः । त- 
न्मते दीषैदीर्धतराभिधाग्यापरेणेव दषैद्योकादीनां वाच्यत्वमिति स्यादिति भावः । वाक्येन 

तद्थभररीतिद्यरा दषैश्योकादय उत्पयन्ते, न तु तत्पतीतिः । सातु दधदोकादिलिङ्गिसैख- 

प्रसादभालिन्यादिभिरनुमानास्त्याय्यत इति हि सिद्धान्तः ॥ 
2, यदिति । (न्विताभिधानवादिभिः" इति रोषः ॥ 
8. यदिति ! यदं यख सब्दसय तात्पर्य स एव च्ब्दार्थं इति मीरमांसकनियमात् ॥ 
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तत्र प्रष्टव्यम्-- किमिदं तत्परत्वं नाम, तदथंत्वं वा, तादपर्य- 
बरत्या तदहोधकलं वा । आये न विवादः । व्यङ्यत्वेऽपि तद्थतानपा- 
यात् । द्वितीये तु--केयं ताखययीख्या वृत्तिः । अभिहि तान्वयवादिमि- 
रङ्गीकृता, तदन्या वा 1 आये दत्तमेवोत्तरम् ¦! द्वितीये त॒--नाम- 
मात्रे विवादः | तन्मतेऽपि तुरीयबृ्तिसिद्धेः । 

नन्वस्तु युगपदेव ताव्पयैरक्तयया विभावादिसंसमैख रसादेश्च पभरका- 
दरानम्--इति चेत् , न तयोर्हतुफरुमावाङ्गीकारात् । यदाह स॒निः 
°विभावानुमावव्यभिचारिसंयोगद्रसनिष्पत्तिः इति ! सहभावे च 
कुतः सव्येतरविषाणयोरिव कार्यकारणभावः । पौवीपयेविपर्ययात् । 
भिमता, तेन काव्यलस्ामानाधिकरण्येन का्यान्तरप्रतिपादकलतिद्धौ न सिद्धसाध- 
नम् । एतन्मतं दृषयति--तत्रेति । व्यङ्गवयत्वे ऽपीति । व्यज्ञनावादिमते सिद्धसा- 
धनमिति भावः । द्वितीये स्विति अच्राभिधया "कार्य कुरः इद्यादिवाक्ये जलाह्- 
रणां “वटमानयः इटयादौ च कार्यप्रतिपादके व्यभिचारेऽपि दोषो द्रष्य । दत्त 
मेवेति । संसर्गबोधे परिक्षीणलात्कार्यबोधनाक्षमलं तात्पर्थखेद्ुत्तरम् । तन्मतेऽपि 
रसादीनां तात्पय॑माह्यवादिमतेष्पि । नयु विभावादिसंस्गवोध-रसादिवोधयोः 
क्रमिकत्वाङ्गीकार एव दूषणसुक्तम् , यौगपयाज्गीकारे तु नाखावस्र इदयभिप्रायेणाह्~ 

नन्वस्त्विति । तयोर्विभावादिसंसगंबोधरसादिवोधयोः । संयोगात्संस्गबोधात् । 
नु सदहोत्न्नयोरपि तयोः कायेकारणमाव आस्तामिदयत आद-सदहभावे चेति। 

1. तदिति । अभिहितान्वयवादिमतेऽपि ॥ 

‰. विभावेति । तत्तन्मतानुसारेण म्राग्ब्याख्याप्तखाप्यमुष्य भरतसत्रस्य तच्छृतव्या. 

` ख्यानं म्रददर्यते--*विभाव इति कसादुच्यते । विभावो विज्ञानार्थः । विभाव्यन्तेऽनेन 

वागङ्गससवाभिनया इत्यतो विभावः । विभावितं विज्ञात्तमिलयनथौन्तरस् । अत्र श्ेकः-- 

वहवोऽथां विभाव्यन्ते बागह्भाभिनयाश्रयाः । अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥ 
अथानुभाव इति कस्मादुच्यते । यदयमनुभावयति वागङ्गसच्वक्रतमभिनयम् > अत्र 

शछेकः--वागङ्गसच्वाभिन्येयेसादर्थो विभाव्यते ।! वागङ्खोाज्जसंयुक्तस्त्वनुमावे इति 

स्मृतः॥' व्यभिचारिण इति कसाद्च्यते--“बि"-“अभिः श्येताबुपसगोँ । चरतिधांतुः ! विवि- 
धमाभिमुख्येन रसेषु चरन्ति नयन्तीति व्यभिचारिणः । कथं नयन्ति । उच्यते--यथा स्यं 

इदं नक्षचमनुवास्ररं नयतीति । नच तेन बाहुभ्यां स्कन्धेन वा नीयते । फितु लोकम्रसिड- 
मेतत् इति भरतः । तेः संयोगात्संबन्धात् । अचर “संयोगात? इति पञ्चम्या विभावादीर्ना 

हेतुत्वसुक्तम् । व्यज्ञकत्वं च तदथः इलयाचार्याभिनवयुप्चपादादुयायिनः । इह दृष्टन्त- 

मपि मरत एवाद--यथाहि युडादिभिद्रैव्ये्य॑ज्नेरोषधिमिश्च षाडवादयो रसा निवतेन्ते 
तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाभ्रुवन्तीति ॥ 

१, "कार्य इत्यादिः इत्यादौ च इयन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नोपरूभ्यते. 
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'गङ्खायां घोषः, इत्यादौ तट््थमात्रवोधविरताया लक्षणायाश्च 
कुतः शीतस्वपावनत्वादिव्यज्गययोधकता । तेन ठुरीया वृत्तिरूपाखे- 
वेति निर्विवादमेतत् । 

किंच-- 
दध ५ ख (> ४ (9 

बोद्धस्वरूपसंख्यानिमित्तकायग्रतीतिकारुनम् । 
क्षो (५ [ क | भ | 

आश्रयविषयादीनां मेदाद्धिनोऽमिधयतो व्यङ्गयः । २॥ 
¢ (अक + < (~~ अन भ 

वाच्यार्भव्यज्गयार्थयोर्हिं पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुगेवेयाकरणेरपि सद 

दथेरेव अ संवेयतया बेोद्धमेदः । मम ॒धम्मिज-¬ इत्यादौ कचि- 
द्वाच्ये विधिषखूपे निषेधरूपतया, #चित् "निःरोषच्युतचन्दनम्-” 

युगपदुत्पत्तिखीकारे चेखर्थः । सव्येतरविषाणयोवांमदष्षिणाङ्गयोः । इदानीं रक्ष- 

णाया व्यज्गयबोधाक्षमत्वं दरौयति-गङ्गायामिति। तेनाभिधादीनां व्यज्गयवबोधना- 

क्षमत्वेन । वाच्यव्यज्गययोभैदमुपपाच तेनैवाभिधातो व्यज्ञनाया मेदसुपपादयति-क्छिः 

चेति । "आश्रयविषयादीनाम्" इलयनन्तरं चकासे द्रष्टव्यः । बोद्धमेदसुपपादयति-- 

चाच्यार्थेति 1 पदेति तदर्थेति । पदाभिधेयेय्थः । माचरपदेन व्यज्गयव्यवच्छेद्ः 
वैयाकरणेरपीलयादिना सहृदयपरिग्रहः । सहदयैरेवेव्येवकारेण वैयाकरणव्यवच्छेद्ः । 

सखरूपमेदमुपपादयति-- “भम धस्मिञ इत्यादि । विधिरूपे वाच्ये सतीलयन्वयः ॥ 

1. जमि्रेयत इति । अभिपेयतो वाच्यार्थात् । कचित्तु “अभिधीयते” इति पाठः । 

तत्र "वाच्यात् इयनुषञ्यते ॥ 

2. वेयाकरथैरिति । ध्वनिकारेणाप्युक्तम्--“ व्दाथैद्यासनज्ञानमत्रेणेव न वेते } 
वेयते स दि काव्या्थतच्तक्गेरेव केवलम् ।2 इति । ध्यदि च वाच्यरूप एव।सावथैः स्यात्त- 

हि वाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात् । अथ वाच्यवाचकरक्षणमतछतन्र- 

माणां कान्यत्तच्वाभेमावनाबियुखानां खर्लयादिलक्षणमिव प्रतीतानां गन्धर्वक्षणवि- 

दामगोचर एवासावर्थः इति व्याख्यातं च ॥ 
5, कचिदिति । कचिद्ाच्ये विपिरूपेऽलुमयसरूपो व्य्गयः । यथा मम--ध्याहि ममे 

वैकस्या भवन्तु निःशासरोदितन्यानि । मा भूवन्हतमनसस्तवापि तस्या वियोगेन ॥ 

इलयत्र न विध्यभावरूपो निषेधो नापि विध्यन्तरम् । कचिद्भाच्ये निषेधरूपेऽनुभयरूपः । 

यृथा मम~--“अयि वदनेन्दुविकाद्चप्र्मिततिमिरोत्करे निवतेसव । म्रत्यूहयसि परराक्षामप्य- 

भिसारं हताश्च किम् ॥› प्रियतममभिस्सरन्त कंचिन्नायिकां प्रति तद्ृहाभिुखमागच्छतः 

भियतमसोक्तिरियं प्रलभिज्ञानच्छकेन । अतणएवासप्रलयभिज्ञापनाथं हताशे इति नग॑वच 

नम् । परास्षामप्यभिष्तारं अत्युहयसि, तवाभिमतसिद्धिभविष्यतीति का प्रलाल्ा । ततश्च 

मदीयं वा गृहमायाहि त्वदीयं वायामीति तात्प दनुभयरूपो व्यङ्गः ॥ 

१, शसः धु, 
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इत्यादो निषेधरूप विधिरूपतया च॑ खरूपमेदः । शगतोऽसतमर्कः' 
र) न त 

इत्यादो च वाच्योऽर्थं एक एव प्रतीयते । व्यज्गयस्ु तदोद्धादिभेदात् 
[न कचित् “कान्तमभिसरः इति “गावो `निरुष्यन्ताम्" इति 'नायकस्याय- 

मांगमनावसरः' इति ्वंतापोऽुना नासि इत्यादिरूपेणानेक इति 
संख्याभेदः । वाच्याथैः शढ्दोचवारणमात्रेण वेयः । एष तु तथा- 
विधप्रतिमनिर्मव्यादिनेति निमित्तमेदः । प्रतीतिमात्रकरणाचमव्कार- 
करणाच कायमेदः केवरुरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिमेदः । 
पूरवैपश्चाद्धावेन च कारभेदः रब्दाश्रयत्ेन शव्दतदेकदे तद थैवणे- 
संघटनाश्रयप्वेन् चाश्रयभेदः ! 

“कस्स व ण द्योई रोसो दद्भुण पिभा सव्वणं जहरस् । 
सभमरपडमग्घादणिवारिमवासे सहु रएष्हिम् ॥' 

निषेधरूपतयेति । व्यज्गयस्येदयादि । निषेधरूप इति! वाच्ये इव्यन्वयः। स्वरूप- 
भेद इति । वाच्यार्थव्यज्गयार्थयोरिति पूर्वेणान्वयः । एवमग्रेऽपि । निःरेष-' इत्यत्र 
लक्षणावादिमतेनेदमुदाहरणस॒क्तम् । संद्यामेदसमुपपादयति--गतो ऽस्तमिवि । 
बोद्धा प्रतिपाद्यः ! आदिना प्रकरणादीनां म्रहणम् । मेद द्वैटक्षण्यात् ! निमित्तभेदसु- 

यपादयति- चएच्याथं इति । साच्प्देन प्रतिभानैमंस्यादिव्यवच्छेदः । रब्दोचा- 
रणं शब्दज्ञानम्, वाच्यार्थवोघे तस्यैव निमित्तलात् । एष तु व्यज्गयारथस्तु ¦ परति- 
मेति । मूढार्थग्रहणरक्तिथ प्रतिभा, तस्या नैमैल्यं तादशय्रहणप्रविबन्धकीमूतदुर- 
इटासंसर्मः । सादिन वक्रादिवैशिष्टवक्ञानादिपरिपरहः । कायेभेदयुपपाद्रयति-प्रती- 
तीति ! मात्रपदेन चमत्कारव्यवच्छेदः 1 वाच्यस्य अ्रतीतिमाच्चकरणात् । व्यङ्गयस्य 

तु खखसंवकितप्रतीतेश्वमत्छारस च करणात्तयोः कायमेदः \ प्रतीतिभेदसुपपाद्- 

यति-केवरेति । वाच्यप्रतीतेः खुखचमत्कारहीनतया, व्यज््यप्रतीतेसदुभयव- 
तया भेदः ! कालभेदसुपपादयति--पूचैति ! वाच्यार्थ्यज्ञयार्थोः प्रतीतिपौवाप- 

यण कारमेद; । आश्रयमेदसुपपादयति--श्ब्देति । वाच्यस्य शब्द्मात्राश्रयत्वेन 
दाब्दमाजसंबन्धित्वेन, व्यज्चस्य शाव्द्।दिसंवन्धित्वेन तयोरा्रयभेदः । तदेक 

देशेति । शब्दैकदेशेलर्थः ¦ स च कृतिश्रलययोपसषैदिरूपः ! तद्र्थति । शब्दा- 
थेख्थैः । विषयभेदसुपपादयति--कस्ख वेति) कस्य वा न भवति रोषः पयतः 

1. कस्स वेति । कस वेति अनीर्ष्यालोरपि । सभ्नमरपञ्चाप्रणस्चीके । सीरं दि कर्थ 

चिदपि वारथितुं न शक्यम् । सदखेदानीम् । उपारम्भपरम्परामिलथैः । अत्रार्यं मावः- 

काचिदविनीता कुतश्चित्खण्डिताधरा तत्सविधसं विधाने मतैरि तमनवरोकयमानयेव कयाचि- 

द्विदग्धसख्या तद्षाच्यतापरिहारभथैवशुच्यत्ते। सहस्वेदानीमिति वाच्यमविनयवतीविषयम् । 

१, ^इतिग ग, २, "अवः क. ३, "अनागसम क, 
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इति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः । तसान्नामिधेय एव 
व्यङ्गयः | 

किंच । 
प्रागसत्वाद्रसदर्नो बोधिके खक्षणाभिषधे 
किंच युख्याथेवाधस्य षिरदादपि रक्षणा ॥ ३ ॥ 

“न वोधिका' इति रोषः । नैहि कोऽपि रसनास्मकव्यापाराद्धिन्नो 
रसादिपदप्रतिपाचः पदाथः प्रमाणसिद्धोऽस्ति । यमिमे कक्षणाभिषे बो- 
धयेताम् । 

किंच यत्र “गङ्गायां घोषः इत्यादावुपात्तशब्दाथानां बुभूषतनेवान्व- 
ऽनुपपच्या बाध्यते तत्रैव हि रक्षणायाः प्रवेशः । 

प्रियायाः सव्रणमधरम् } सथ्चमरपञ्याघ्राणनिवारितवामे सहस्वेदानीम् ` इति संस्कृ 
तम् । उपनायकदष्धरां पल्लीं तजेयन्तं कान्तं प्रतारयन्लयाः सख्या उक्तिरियम् । 
सथभ्रमरेति } सभ्रमरपद्याघ्राणे निवारितापि तत्कारिणी, तत्संबोधने । तथा सहख 
पल्युस्तजनां भरमरर्ददशनजन्यत्रणवेदनां च । अच्र वाच्यार्थबोधे सखी उददया, अरमरे- 
णास्या अधरे दष्टो न पुनः पुरूषान्तरेणेति व्यज्गयार्थबोधे कान्त उदेश्य इति विषय- 
मेदः । सख्या कान्तेन चोभयबोधः संभवतीति न बोद्धमेदः । उपसंहरति-तस्मा- 
दिति! नेव व्यङ्गय इद्यन्वयः ! व्यज्गयान्तरबोधे यथा तथास्तु रसादिबोधस्तु व्यज्ञना- 
वृ्यङ्गीकारमन्तरेण सर्वैथा न संमवतीदयभिप्रायेणाह--प्रागसत्वादिति 1 बोधा- 
तपूव प्रमाणान्तरासिद्धलादिष्यर्थः । प्रमाणान्तरसिद्धमेव वस्तु रक्षणाभिधे बोधयत 
इति नियमाभिप्रायेणेदम् । रसादिपर्दं तु व्यज्ञनासिद्धं रसादिमभिधया बोधयतीति 

न दोषः ! लक्षणया रसादिबोधे सामग्यन्तरमाह-किचेति ! पूवांधं विदरणोति- 
नदीति । व्यापारः कार्यः \ द्वितीयार्थं वित्रणोति--किचेति । उपात्तशब्दाथानां 
वाच्या्थानां बुभूषन् भवन् । अन्वयोऽन्वयबोधः । अनुपपत्त्या अन्वयानुपपत्तिम्रहेण 

भतैबिषयं तु अपराधो नास्तीघ्यावे्यमानं व्यङ्गवम् । तस्यां च भ्रियत्तमेन गाढमुपारुभ्यमा- 

नायां त्यीकद्यङ्धितप्रातिवेदिमकरोकविषयं चाविनयच्छादनेन म्रल्यायनं व्यङ्गम् । 

तत्सपल्यां च तदुपारम्मतदविनयप्रहृष्टायां सौभाग्यातिशयख्यापनं प्रियाया इति शब्द् 
वेरादिति सपलीविषयं व्यङ्कवयम् ।! सपलीमध्ये इयत्वलीकरतासीति काधवमात्मनि अदीवुं 

न युक्तम् , प्रल्युतायं बहुमानः, सहस रोमखेदानीमिति सखीविषयं सौमाग्यप्रस्यापन- 
व्यङ्गयम् । अयं तव ॒प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवष्मेत्थं रक्षिता पुनः प्रकटरदनदशन- 

विधिनं विधेय इति तच्ौयैकाञुकविषयसंबोधनं व्यङ्गथम् । इत्थं मयेतदपहतमिति 

स्ववैदगभ्यख्यापनं तटस्थविदग्धरोकविषयं व्यङ्ग्यमिति रोचनकाराः ॥ 

१. तथा क-घ, २. 'नदहि- इग्यादि रवेश्च इयन्तं ग-पुस्तके नास्ति. 
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यदुक्त न्यायकुषमाज्ञखघुदयनाचा्यै-- 

“शुतान्वयादनाका्ं न वाक्यं ह्न्यदिच्छति । 

पदाथोन्वयवेधुयोत्तदाक्षिप्तेन संगतिः 1" 

यं पुनः श्ुल्यं वासगरृहमू-' इत्यादौ सख्यार्थवाधः ! अदि च 
“गङ्गायां घोषः" इत्यादौ प्रयोजनं रक्ष्यं खात्, तीरख सुख्यार्थतवं 

बाधितत्वं च खात्, तस्यापि च कक्ष्यतया प्रयोजनान्तरं र्वैखापि 
पमयोजनान्तरमित्यनवस्थापातः | 

वाध्यते प्रतिवध्यते। श्चुतान्वयादिति । वाच्याथाँन्वयबोधजननादिलर्थः ! अन्यद- 
यौन्तरमिच्छति आकाष्ुवि ! पदार्थान्वयवैधुर्यात् मुख्यार्थान्वयानुपपत्तिम्रहात् । 
तदाक्षिप्तेन सुख्यार्थसंबन्धितया गरीत्ेन । संगतिरन्वयवोधः । ग्रक्ृते सुख्यार्थवा- 
धामावं ददैयति- न पुनरिति । व्यज्य लक्षणावोष्यला्धीकारे अनवस्थादोष- 
माह-यदि चति । प्रयो जनं शीतपावनल्राघयतिशयः । रक्ष्यं रक्षणाबोभ्यम् ! 

"तदाः इति शेषः । बाधितत्व चेति ! चकारेण पावनला्यतिरायेन रक्षणीयेन 
सेबन्धश्वेयपि बोध्यम् । न च तीरे पावनघायतिशयस्य संवन्धसत््वेन कथं तदापत्तिरिति 
वाच्यम् 1 तीरे त्वाहायैप्रतीतिविषयसख प्रवाहकृत्तिपावनलायतिश्यस्य संबन्धामा- 
वात्, परस्परासंवन्धसखाव्यावर्तकत्वेन ठक्षणाहेवुलाभावात् । तयादिनिष्टपावनलादेस्व 
गङ्धापदेनाद्धपस्थिवेरकिंचित्करलात् ।! तस्यापि रक्ष्यमाणमभरयोजनस्यापि । “रक्ष्यतयाः 

इति विशेपणे तृतीया 1 रक्ष्यं भयोजनान्तरं कट्प्यं खादिर्थः । एवमग्रेऽपि । अनव- 
स्थायाः अ्रकृताप्रतिप्तिकरलं दृष्रकतावीजम् ! विदिषटलक्षणावादिनां मतं दृषयति-- 

1. यदि चेति ! अत्रेदं तच्वम्--यथा गङ्धारब्दस्य प्रवाहो सुख्याथेः तत्रे च बाधः 

तीरे च तत्संवन्धः, तीरस्य च लक्षणयोपख्ापनम्; सुख्यरब्देन म्रतिपादयितुमरक्यस्य 

पावनत्वादेः प्रतीतिश्च प्रयोजनम्, इति गङ्गाशब्देन तीरं लक्ष्यते । एवं यदि तीरमपि 

गङ्गाशब्दस्य युख्यं स्यात्, तत्र घोषाधिकरणववास्ंभवरूपो बाधः स्यात्; प्रयोजनस्य च 

गङ्गादिगतपावनत्वादिविशेषस्य तीरेण साक्षत्संबन्धः स्यात्, क्षणया भरयोजनप्रतिपाद- 

नख च प्रयोजनान्तरं संभवेत्, तदि गङ्धाब्दः म्रयोजनं रक्षयेत् ! न चैततक्किमप्यस्ि 1 

य॒दि चेह दीरगतपावनत्वादिरूपे प्रयोजनेऽपि लक्षय ल्षयधोषगतपावनत्वादिरूपं भरयो- 

जनान्तरमूरीक्रियेत, तदा प्रयोजनपारम्पया लक्षणास्तीकारे प्रयोजनान्वेषणस्यापयैवसानेन 

भक्त पावनत्वदेस्तीरदेवी बोधामावक्ृदनवस्था स्यादिति भावः ॥ 

* . 9 

१. "न~ इत्यादि "वाधः" इत्यन्त ग-पुस्तमने नस्ति. २. वाधितं! कग. ३, शतत्र' ग, ४. तत्र गः 

क-युरतके ठ तस्यापि प्रयोजनान्तरम्” इति नास्ति. 
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न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरे रक्षणा । विषयपरयोजनयोगप्- 

त्मतीत्यनस्युपगमात् । शनीखादिसंवेदनानन्तरमेव हि ज्ञातताया अदुव्य- 

वसायस्य वा संभवः | 

नालुमानं रसादीनां व्यङ्ग्यानां बोधनक्षमम् । 
आभासत्वेन हेतूनां स्तिने च रसादिधीः ॥ ४॥ 

न चापीति प्रयोजनेन पावनलायतिशषयेन विरिष्टे । तथा च “अतिपावने तीरे घोषः 

इति रक्षणाजन्यो बोधः । तख च गङ्गातटे घोषः इद्यभिधाजन्यबोघाद्धिकार्थप्र- 

तीतिः फलम् । एवं च फलफलिनोरमेद एव पयैवसन्नः । इममेव दोषमाद--विष- 

येति । विषयः कारणीमूतज्ञानविषयः । प्रयोजनं फटीभूतज्ञानविषयः । युगपत्प्र- 
तीलयनभ्युपगमादिति । एतदम्युपगमे फ़रूफलिनोरभेदापत्तिरिति भावः । फड- 

फलिनोर्भदमेव दरयति-नीलखदीति । संवेदनं प्रदयक्षम् , ज्ञातता प्रकटता, इति । 
भच्रमते- नीलादौ ज्ञाते हि ज्ञाततारूप एको धर्म उत्पय्ते । अनुभ्यवसाय इति। 
नैयायिकमते-- नी लादिज्ञाने जाते "नीलमहं जानामिः इति ज्ञानम्रदयक्षरूपोऽचुव्य- 

वस्रायो जायत इल्यादौ फरुफल्नोभद एव दृस्यते ! भवन्मते तयोरमभेदापत्तिः । 

एतदुपलक्षणम् । गङ्वापदाश्रतीयमानस पावनलादेस्तीरे वैरिष्वा संभवोऽपि द्रटव्यः। 

यदि पुनर्दूरतीरापेक्षया समीपतीरे पावनलायतिशयः संभवति स एव गङ्गापदेन 
म्रलास्यत इति संभाव्यते तदा नायं दोषः ! अत एव (तीर यु्यार्थबं बाधितत्वं 
नच स्यातः इदयच्र प्रन्थटरता भावनलाद्यतिशयेंन रक्षणीयेन संबन्धश्च इलयापत्तिः 

काव्यप्रकाशेक्तापि नोक्ता! तयोः संबन्धसत्वेनापत््ययोगात् । नाय्ये रामत्वेनाहायै- 
ज्ञानविधये नटे, काव्ये तु राम एव विभावादिभी रलयायचुमानं ततस्तदुमानोद्रोधि- 
तया सामाजिकानां वासनारूपप्रलयास्त्या साक्षात्कृतो रामादिर्टयादी रस इति 
श्रीशङ्कमतानुयायिनां व्यक्तिविवेककारादीनां मतं दृष्यति-नाुमानमिति । 
अनुमानं व्य्ाक्तिपक्षधर्मताज्ञानम् । आभासत्वेन व्यभिचारादिदोष्भ्रस्तत्वेन । रसादि 
बुद्धेः संस्कारजन्य्ञानत्वेन स्मृतिं साधयतां मतं दूषयति--स्शछतिरिति। अः 

1, म्रयोजनेति । प्रयोजनं फलम् । प्रयोजनीभूतक्ञानविषयेण पावनत्वादिना 
विशिष्टे एव गङ्गातीरे लक्षणा । तथा च कारणत्वेन तीरत्वज्ञानविपयात् कायेत्वेन पाव- 

नववक्ञान्रश ननस्यामेदे जन्यजनकमावानुपपत्तिः । नेतचुज्यते । अत॒ एवोक्तम्--~ 

“प्रयोजनेन सहितं रक्षणीयं न युज्यते । ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फरमन्यदुदाहृतम्।* इति॥ 

2. नीरेति । सटरनये नीलन्ञानानन्तरं ज्ञातो नील इति प्रल्यान्तञ्ज्ञानेन नीरे 

मरकटताप्रपर्याया ज्ञातता जायते । असिन्मते ज्ञानमतीद्ियम्; तञ्जन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा, 

तया च॒ ज्ञानमनुमीयते । इयं ज्ञातता नीलविद्येष्यक-नील्लम्रकारकक्ञानजन्या नील- 

वृत्ति-नीरुत्वप्रकारकन्ञाततात्वाद् या यद्रु्तियंसख्रकारिका ज्ञातता सा तद्विगेष्यकतत्मकार- 
कज्ञानसाध्या । यथा पीते पीतत्वप्रकारिका ज्ञाततेत्यनुमितिः॥ 

3. अन्विति । संवित््यपरपयौयस्येलयथः ॥ 
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1. | च [9 # व्य॑क्तिविवेककारेण हि-- “यापि विभावादिभ्यो रसादीनां मतीतिः 

एवाः ¢ ¢ (जा सानुमान एवान्तभवितुमहति । विभावानुभावव्यमिचारिप्रतीतिर्हि 
(५, % ् 

रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते, ते हि रत्यादीनां भावानां कारणका्- 
सहकारि भूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीनिप्पादयन्ति, त॒ एव प्रती- 
यमाना आखादपदवीं गताः सन्तो रसा उच्यन्त इति; अवदयभावी 
तस्त तिक्रमः केवर्माद्चुमावित्तया न रक्ष्यते, यतोऽयमयाप्यभिव्य- 
क्तिकः' इति यदुक्तम् , तत्र प्रष्टव्यम्-- किं राब्दाभिनयसमषितवि- 

च्रापि प्रायुक्तहेतोरन्वयः । तन्मतं दूषयितुं परिष्करोति- व्यन्तिविवेष्छकष्रेण 

हीति । यदुक्तम् इटयग्रणान्वितम् । यापीति } अनुमाने एव अचुमितावेव । 
एवकारेण पराजुमतव्यज्ञनाजन्यवोधव्यवच्छेदः । अत्र कारणमाद-विभावायु- 
मावेति । हिशब्दो हेतौ । नयु विभावादिप्रवीतेन्यसिज्ञानखाभावत्कथं तजन्य- 
रसादिप्रतीतेरनुमितिम्, अतो विभावादीनां व्याप्यलमुपपादयति-ते इति! विभा. 
वादयो दीयथः । धूमादिकारणमरदन्धनादि यथा धूमादिव्याप्यम्, वहयादिकार्यं 
धूमादि चहयादिव्याप्यम् , तथा रदादेः कारणं विभावः, कायेमनुभावश्च रयादिव्याप्य 
इति भावः ! तान्रद्यादीन् \ अञुमापयन्त इति ! सखविषयकव्याप्तिपक्षधर्मता- 
ज्ञानेन बोधयन्त इव्यर्थः} रसादि परति विभावादीनां कारणलसुपपादयति--विभावा- 

दय एवेखर्थः । आखाद्पदवीं अ्रयक्षविषयताम् \ तथा च पयो यथाम्ङयोगेन 
द्धित्वं प्रघ्ुवद्धः कारणसुच्यते तथा विभावादयोऽप्यजुमीयमानरलादियोगेन रसा- 

दिरूपतां परप्ुवन्तो रसादेः कारणसुच्यन्त इति भावः । नन्वेताद्कायेकारण- 
आवखीकारे रसादेरसंलक्ष्यक्रमव्यज्गयलं कथसुपपन्नमत आह-अवद्यभा- 
वीति! तासां विभावादित्रतीतिव्यािपक्षधर्मता्रहरसायवुमियासखादरूपाणां प्रती- 
तीनां कमः पौवौपर्यम्। आ्धुमावितया शीघ्रोतन्रतया असो कमः । तथा चासां 
रतपन्नव्यतिभेदवत्छमसत्तवेऽपि सूषक्ष्मकारुतया स न रक्ष्यत इति भावः। नचु 
भवतामिदमधिकं कत्पनसत आह-यत इति ।! अयमीद्डः, अयापि रसादेव्यै- 
ङ्यलसीकारेऽपि अमिव्यक्तिव्य॑ज्ञनाजन्यवोधः । यथा भवतां वोधः--प्रथमं 
विभावादुपस्थितिः ततो रलयादिव्यज्ञनम्, ततः साधारण्याभिमानः, ततो रसाु- 
त्पत्तिः, इति करमसत््वेऽपि रसदेरसंलक्ष्यक्रमखसुपपत्तं तथास्माकमपीति भावः । 

दराब्दाभिनयेति । द्द्यश्नव्यरूपकाव्यद्वयाभिप्रयेण । समरपिंतेति । जनिते्थः। 

1. व्यक्तीति । व्यक्तिविवेककारेण महिमभट्धेनेर्थः । एतेन सपरिकरस्य ध्वनेरनु- 

मितावन्तमावं कर्तु व्यक्तिविवेको निरमाधि । तथा चोक्तमू-“अनुमानेऽन्त मवं सकर्सेव 
ध्वनेः ्रकारितुम् । व्यक्तिविवेकं कुरते म्रणम्य महिमा परां वाचम् ॥ 

१. गुस्तके तु “न्यक्ति-> इत्यादिः “-छिङ्गिनो इनम्” इत्यन्तः संद्मे। नास्त, 
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भावादिप्रत्ययानुमितरामादिगतरागादिक्ञानमेव रसत्वेनाभिमतं मवतः; 
तद्धावनया मावकै्माग्यमानः खप्रकाशचानन्दो वा । आये न॒ विवादः । 
किंतु “रामादिगतरागादिज्ञानं रस्ंज्ञया नोच्यतेऽसामिः' इव्यव 
विरोषः । द्वितीयस्तु व्याप्ति्रहणामावाद्धेतोराभासतयासिद्ध एव । 
यच्चोक्तं तेनेव--ध्यत्र यत्रैवविधानां विमावानुभावसाच्विकसं चारिणा- 
मभिधानममिनयो वा तत्र तत्र श्र्गारादिरसाविमोवः इति सुगरहव 
व्यािः पीक्षधर्मता च । 

तथा-- 
'यार्थान्तराभिव्यक्तौ वः सामग्रीष्टा निबन्धनम् । 
सेवानुमितिपक्चे नो गमकत्वेन संमता॥" ईति । 

इदमपि नो न विरुद्धम् ! नद्येवंविधा प्रतीतिराखात्वेनासाकम- 
कि वा ०00०000 

भवतस्तव । तद्धावनया निमावादिबोधेन । भावकः सामाजिकैः 1 भाव्यमान आ- 
खाद्यमानः । स्वेन आत्मना प्रकाशो यस सः । ररसत्वेनामिमतः* इति लिद्व्यय- 
येनान्वयः ! असिद्धो नाुमितिविषयः \ श्रोच्नियजरन्मीमांसकादीनां विभावादिभ्रय- 
यसत्तवेऽपि खप्रकाशानन्दाचस्पत्तिददौनादयं हेतुव्येभिचारीति व्यासिम्रहयभावात्तखा- 

लुमानं न संभवतीति भावः ! इदानीं विभावनादिव्यापारभागिनामभिधानं खशब्दे- 
नोपस्थापनम्, अभिनयो नटवे्टादिभिरूपस्थापनम् ।! रसाविभोवो रसाययुत्पत्तिः । 
स्युग्रहेवेति 1 विभावनादिव्यापारभागि विमावादयुपस्थानं रसायाविभौवव्याप्यमिति 
व्यासिम्रहः। श्रोधियादीनां ठु विभावादेरेबोपस्थितिः,न तु विभावनाद््यिपारभागिनः, 
तच्र तारग्न्यापाराखीकारादिति न व्यभिचारः । पक्षधर्मता पक्चसत्वं सुग्रहे वेद्यन्वयः । 
"अहं रामायाविभांवनव्याप्यतादण्विमावाघ्युपस्थानवान्ः इति सामाजिकानां व्याप्िबि- 
शिटपक्षघर्मताग्रह इयवधेयम् । अर्थान्तराभिन्यक्तो वाच्यादित्रयसिन्नार्थस व्यञ्जनया 
बोधे ! व्यज्ञनादरत्ति खीङ्वंतां युष्माकं सामग्री सानब्दबोधादिरूपः कारणसमूहः निबन्धनं 
्रधानम्। अनुमितिपक्षे अनुमितिवादिमते तिष्ठतां नोऽस्माकं गमकत्वेन रसायचुमा- 
पकत्वेन । दूषयति- इदमपीति । नो व्यज्ञनावादिनामस्ाकम् ! न विरुदध- 
मिति । अस्माभिरपि ताद्शानुमानं खीक्रियत एवेति भावः । ननु किमधिकं मवा- 
न््रवीतीदयत आद- नहीति } न लिदयर्थः \ खखरूपेण प्रकाशमात्रेणेव विश्रान्तो 

1.. व्याक्षिरिति । यत्र य॒त्र धूमस्तत्र तत्र बहिरिति साहचर्यनियमः । साध्याभाववददर- 
सिघ्मिलयथः ॥ 

2. पश्चेति ॥ व्याप्यस्य ( धूमदेः ) पर्वतादिवृत्तित्वम् ॥ 

१, ज्ञान इत्यादिः "गत्तसगादिः इत्यन्तः पाठः क-पुस्तके टितः, २५ निबन्धिनी कर 

च, (द्रति" नास्ति कपुसतके, 
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मिमता । किं त॒-खपकाशमौन्विश्रान्तः सान्द्रानन्दनिभैरः ] तेनात्र 
सिषाधयिषितादथीदथोन्तरसय साधनाद्धेतोराभासता । 

यच्च “भम धम्मिअ-- इत्यादौ प्रतीयमानं वस्तु, 
'जरुकेलितरलकरतङसुक्तपुनःपिहितराधिकावदनः | 
जगदवतु कोकयूनोर्विघटनसंयरनकौतुकी कृष्णः | 

इत्यादो च रूपकारंकारादयोऽनुमेया एव । तथाहि--अनुमानं 
नाम पक्षसत््वसपक्षसत्व विपक्षव्यावृत्तत्ववििष्टालिङ्गाछिङ्गिनो ज्ञानम् । 
तत्य वाच्यादसंबद्धोऽधेसतावन्न प्रतीयते । अन्यथातिमरसङ्गः सात् । 
इति बोध्यबोधकयोरथयोः कधिस्संबन्धोऽस््येव । ततश्च बोधकोऽर्भो 

विषयीकृतः । सान्द्रस्य निरन्तरसय आनन्दसय निर्भरोऽतिरयः । आखायत्वेनासा- 
कमभिमत इयर्थः । तेन तादशानुमितेराखायखीकारेण । सिषाधयिषितात् साधयि- 
तुमिष्टात् अथौत् खगप्रकाशानन्दरूपात् । अर्थान्तरल भिन्रार्थस् रसायाविभौवस 
साघनादचुमापनात् । आभासता दुष्टता । इदानीं वस्वरंकारथोरप्यनुमानेनेव बोधो 
न तु तदर्थमपि व्यज्ञनादृत्तिः ख्वीकार्येति व्यक्तिविवेककारस्येव मतान्तरं 
दूषयिवुसुत्थापयति--यचेदयादिपयंवसख तीलन्तेन । प्रतीयमानं वस्त॒ अभ्रमण- 
रूपमनुमेयमेवेलग्रेणान्वयः । जरकेटीति । राधिक्राचदने युक्ते सति तत्र चन्दरबु- 
च्या राचरिज्ञानेन विघटनम्, पिहिते सति चन्द्रायुपर्ष्ध्या रात्यभावज्ञानेन तयो्ष॑ट- 
नम् । तयोभ्रान्या सुहुर्वियोगसंयोगदशेनेन कौतुकमिति भावः ¦ राधिकावदने चन्द्र- 
लारोपणेन रूपकाङंकारः । अनुमेया एव, न तु व्यज्गयाः । अनुमानलसुपपादयति- 
तथाहीति । संदिग्धसाध्यकः, सिषाधयिषाविरहविरिष्टसिच्यभाववान् वा क्षः 1 
निधितसाध्यवान् सपक्षः । साध्याभाववान् विपक्षः 1 तव्यव्ृत्तचं तद्त्तिचम् ! इयं 

व्या्निः । लिङ्गात्साधनात् लिङ्गि साध्यम् । बाच्यात्तावव्यज्गयं प्रतीयत इति वाच्यार्थ 
लिङ्गलममिप्रेय तत्र पक्चसतत्वादिव्ियमुपपादयति- ततश्चेति । अन्यथा असंबद्ध- 
ग्रतीतिखीकारेऽतिग्रसङ्नः सयात् । “भम घम्मिअ~ इदयादौ अमणामावस्येव घयभा- 

1. अनुमेया इति । 'वाच्यस्तदतुमितो वा यत्रा्थोऽथौन्तरं भरकारयति । संबन्धतः 
ङुतश्चित्सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ॥° इत्या दिन्यक्तिविवेककारोक्तमारमेण ॥ 

2. पश्च इति 1 यथा धूमवचे हेतौ पर्वतः ॥ 
8, सपक्ष इति । यथा तसिन्नेव हेतौ महानसम् ॥ 
4, विपश्च इति । यथा पूर्वोक्त एव हेते जलयः ॥ 

१. "मावः इति कयुस्तके नास्ति. २. 'वाच्यादसंबद्धो व्यङ्ग यार्थ न प्रतीयते ! तथात्वेऽतिमसङ्गात् 1 
ततश्च व्यज्ग चन्यज्ञकभमयिन संबन्धेन भवतीति व्याप्तसेन नियतवरमिनिष्ठत्वेन त्रिरूपािङ्गिङ्िनो हान 
मयुमानं यत्तद्रूपे पथवस्यतिः ग, ३. ^रपवादि्मतस्य' इत्यधिकं पुस्तकान्तरे, 
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रिङ्गम् , बोध्यश्च टिङ्गी, बोधकस्य चाथेखय पक्षसत्वं निबद्धमेव । सप- 

सत्चविपक्चव्यावृत्ततेऽनिबद्धेऽपि सामथ्यौर्दवसेये । तसादत्र यद्वा 

च्या्थीदिङ्गरूपलिज्गिनो व्यज्ाथेसयावगमसतदनुमान एव पयैवस्यति" 
इति, इच । तथा ह्यत्र “नमम धम्मिज-' इत्यादो गृहे श्वनिवृत्त्या 
विहितं अरमण गोदावरीतीरे धिंहोपरुन्धेरभ्रमणमंनुमापयतिः इतिं 
यद्रक्तव्यं तत्रौनैकान्तिको देषुः । भीरोरपि गुरोः प्रभोवौ निदेरोन 
प्रियानुरागेण वा मैमनस्य संभवात् । ुश्वल्था वचनं प्रामाणिकं न 

वेति संदिग्धासिद्धश्च । 
'जरकेठि- इत्यत्र भ्य आत्मदरोनादशनाभ्यां चक्रवाकविध- 

रनसंघरनकारी स चन्द्र एवः इत्यैनुमितिरेवेयमिति न वाच्यम् । 
[काग 9 "कणा 

वाददेरपि बोधः खात्! कथित्संबन्ध इव प्रकृते वैपरीलयकूपः संबन्धः, स एव व्यापक- 

ताधरक इति भावः । ततश्च संबन्धस्यावदयं सललाच पश्चसतत्वादिज्ञानसेवोपयोगिलात् । 

तदुपपादयति--पक्च खत्वमिति । निबद्धं शब्देनोपस्थितम् । सामध्यौत्संस्कारब- 

छात् \ अवसेये प्रयेतव्ये । महावाक्याथ निरूपयति-तस्मादिाते । दृष्यति- 
तन्नेति । खे गृहसमीपे चलरादौ श्वनिद्र्या कुकुरमरणम्रदशनेन विहितं विधिवि 

षयः “अथ्रमणमनुमापयतिः इद्यनेनान्वितम् । अत्र श्वनिहृत्तिविधीयमानण्हसमीप- 
भ्रमणं छिन्नम्, तच भीरत्वपयैवसन्नम् । सिंहवदो दावरी तीरभ्रमणं साध्यम् ! धा- 

भिकः पक्षः। सामाजिकोऽलुमाता । अनैकान्तिको व्यभिचारी \ भीसेस्पीति । अनेन 

निरूकलिङ् विशिष्य अहणम् । गमनख संभवादिति साध्याभावभ्रद्शेनमसंदिग्धसिद्ध 

हेतोर्दोषान्तरमाद--पुंश्चट्या इति । कुल्याया इयर्थः । प्रामाणिकं प्रमाजनकम्। 

तथा च वचनमिदं कि धार्मिकस्य भयोत्पाद्कं फिवा कुकुरस्पश हा संकुचितभ्रमणसख 

सख खच्छन्दभ्रमणविधायकमिति सामाजिकानां संदेदाद्धीरुत्वसंदेह इति संदिग्धा- 

सिद्धो हेतरिति भावः। अलंकाराचुमानं दूषयति-जर्केटीति । उत्रासको भयदः । 

1. अनुमापयतीति । "गोदावरीतीरं भीरश्रमणायोग्यं सिहवत्वात्, यन्नैवं तन्नैवम् › 

य॒था गहम्> इति श्रमणामावादुमितिः ॥ 

2. अनैकान्तिक इति । एकस्य सध्यस्य तदभावस्य च योऽन्तः सह चारोऽव्यभि- 

नचरितसहचारः सोऽन्तः सह चारोऽव्यभिचरितसहचार इत्याशयः । स॒ चात्र व्यापि 

गदकः । तथा चैकम(वव्यापिाहकसदहचारवानेकान्तिकस्तदन्योऽनेकान्तिकः । व्यभिचारी 

हेतुरित्यथंः ॥ 

१. 'अनुमेये* क. २. त्तन्नः इति नास्ति ग-पुस्तके, ३, श्रमणस्य सभवात्? क ४. ~ इयादि 

"सिद्धश्च इत्यन्तं ग~पुस्तवे नास्ति, ५. ग-पुस्तके 'अनु-` इत्यादेः वाच्यम् \* इत्यन्तस्य स्थाने 

तदसत् इति पाठः» 
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उ्रासकादावनैकान्तिकल्वात् । “एवंविधोऽथं एवविधार्थैबोधक एवंवि- 
धाथेत्वात् , यन्नैवं तन्नैवम्” इत्यनुमानेऽप्याभाससमानयोगक्षेमो देतुः । 

'एवंविधार्थत्वात्ः इति देतुना एवं विधानिष्टसाधनस्याप्युपपतचेः | 

तथा ष्टि हे प्रतिवेरिनि क्षणमिदाप्यसद्रहे-' इत्यादौ नर्म- 
न्थीनां तनुष्धिखनम् , एकाकितया च स्ोतोगमनम् , तस्याः परकामु- 
कोपभोगस लिङ्िनो लिङ्गमित्युच्यते । तचत्रैवामिहितेन खकान्त- 
ेहेनापि संभवतीत्यनैकान्तिको हेतुः । 

आदिना राननिसाधम्यान्तरस्यापि ग्रहणम् ! तादात्म्यसंवन्धेन साध्य चन्द्रस्य वदने 
बाधाद्राधोऽपि हेतुदोषोऽतर द्रटव्यः । व्यभिचारभयेन पक्षमात्रृत्तिहेतुकवस्त्वलंकारा- 
लमानमाह-एवमिति । एवंविधार्थवोधक इति । अं पक्षीभूतवाक्यार्थैन 
बोधयितुं योग्या ये येऽ्थास्त एव सष्यकोटिनिविष्टेन एवंविध इत्यनेन धर्तैव्याः । 

न्यथा वक्तुरभिप्रेतखैवार्थविश्ेषसय ग्राह्यत्वे गतोऽस्तमकंः* इत्यादौ वक्तुरभिप्रेता- 
थमवयोधयित्वार्थान्तरबोधके व्यभिचारापातः । हेतोः पक्षमात्रव्रत्तिवेनान्वयद््टा- 

न्तासंभवादन्वयव्यापि्रह्ये न संभवतीति व्याप्नियहाय व्यत्तिरिकोदाहरणमाहद- 

यद्चेवमिति । ययेवविधार्थबोधकत्वाभाववत्तदेवं विधार्थत्वाभाववदिलर्थः । व्देव- 
दत्तो भवतीति वाक्यार्थवत्" इति दृ्टान्तोऽच द्रषटन्य+आमाससमानयोगक्षेमो दुष्डेतु- 
समानकार्यकारी। तदेवोपपादयति--एवमिति। अनिष्टो वक्तुरनभिमतः। तथा च 
यथा दुहतुप्रयोगेण वादिविजयो भवति तथाथान्तरसाधकहेुप्रयोगेणापीयामास- 
तुल्ययोगक्षेमत्वमिति भावः। अच्रापि व्यभिचारमाह-तथेति । एकाकितया चेति 
चकारो वार्थः । स्रोतोगमनं वेत्यर्थः लिङ्ग तादात्म्येन साधनम्। तसप्रागुक्तमर्थद्रयम् 1 
उत्रैव शर्ट इत्यादिश्छोक एव । अभिहितेन द्वितीयपादप्रतिपादितेन । तथा च यत्र 

लेदस्य कि दुष्करमिति जानतां सवेषामेव श्रोतणां ताद्शवोधो न॒ जायते तत्रैव 
व्यभिचार इति भावः । यदि तु कालान्तरे ताडग्वाक्यप्रयोगेण यस्यकस्यापि श्रोतु- 

स्तादसा्थबोधाद्वयभिचारो न भवतीति विभाव्यते, तदात्र ^तद्वाक्यप्रतिषायं तादशार्थ- 
द्यं परकासुकोपभोगग्रतिपादकं तादशार्थत्वात्ः इत्यनुमाने बाधहेतुदोषरो द्र्टव्यः। 

जंथा--गन्धप्रागभावकालीनो घयो गन्धवान् ° इत्यादौ तत्कालीनसाध्याभावमादाय 
वाधः । तथाघ्ापि व्यक्तिविशेषे कारुविशेषे वा एवंविधाध्रैवोधकत्वरूपसाध्याभाव्- 

१, (ष्टि-, इत्यादि 'यच' इयन्तं ग, पुस्तके नास्ति. २. व्य द्गयत्वेनाभिताभिताः' इति पुस्तकन्तर् 

ध्विपयितास्ंवन्मेन साध्याः? इति पुस्तकान्तरे, ४, “अन्यथा इति पुन्तक्रान्तरे नास्ति, ५. श्ाध्यसेः 

इति पुस्तकान्तरे, ६. "यथा- इद्यादिः “बोध्यः 1* इलन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नात्ति. 

सा०द्० २२ 
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अच “निःदोषच्धुतचन्दनम्- इत्यादौ दप्यासत्कामुकोपमोगोऽनु- 
मीयते तकि प्रतिपायतया दूत्या, तत्कारुसंनिहितैर्वन्येः, तकव्या- 
थमावनया वा सहृदयैः ! आयो विवादः । तृतीये तु तथाविधामि- 
प्रायविरहखले व्यभिचारः ।! ननु वक्रा्वसासहङृतस्वेन विरेष्यो 
हेतुरिति न वाच्यप् । एवंविधव्याघ्यनुसंधानस्यामावात् । 

करंचेवं विधानां काव्यानां कविप्रतिमामात्रजन्मनां प्रामाण्यानाव- 
द्यकसवेन संदिग्धासिद्धत्वं हेतोः । व्यक्तिवादिना चाधमपदसहाया- 
नामेवेषं पदाथोनां व्यज्ञकत्वसुक्तम् । तेन च तत्कान्तस्याधमघ्वं 
प्रामाणिकं न वेति कथमनुमानम् । 

मादाय बाधो बोध्यः \ तत्कासरुकेति। नायिकाकासुकेखर्थः। अनुमीयत इति । 
चन्दनच्यवनादिस्् देतु: \ तत्कारसंनिदितैस्रादशकथनसमये नायिकासंनिधानव्रत्ति- 
मिः । काव्यार्थभावनयेति विशेषणे तृतीया ! न विवाद् इति चन्दनच्यवनादीनां 
सल्ानादिनापि संमवात् । संभोगव्यभिचारित्वेऽपि तेषां दृत्रीतत्कारसंनिदहितयोः 
मव्यक्षतो वेलक्षण्यसदहखग्रहसंमवेन वच्यभिचारज्ञानायुदयाद् व्याप्तिभ्रहः संभवतीति 
भावः । नञ सामाकिकानामपि निम्शेषादिपदाभिभ्रायेणेव वैलक्षण्ययहो भविष्यती. 
लत आह-तथाविधेति । निःशेषादिपदानां संमोगजन्यत्वबोघाभिध्रायचिरहस्थक 
इव्यर्थः । वक्रादीदयतहूुणसंविज्ञानवबहुनीदहिणा प्रतिपायदूतीपरिपरहः । अवस्था 
कासुकस्वादिविदिघ्यम्. । एवंविधेति । परतिपायावस्थासदङकृतत्वसख राब्देनालुप- 
स्थानाल्रमाणान्तरसख वासंभवादतुपस्थितिरिति कथं तदन्तमीवेण व्यास्निभ्रह इति 

1. यच्चेति । अयसेवाशयः प्रदीपादौ भज्न्तरेण निदि्टः-- प्रकते यानि चन्दनच्य्- 
वनादीनि सं मोगव्यज्कतयोपात्तानि न तानि तन्चाप्यानि । कारणान्तरादपि संभवात् । 

अतएवात्र लानकारयैत्वेन प्रतिपादितानि । अतोऽनेकान्तिकात्कथमतुमितिः स्यात् ! नत 
व्यक्तिरपि कथं तेरिति चेत् अवमपदसाहिल्यादिति जूमः ।! असाकमपि तत्साहियेनानै- 
कान्तिकत्वन्यतिरेक इति चेत् ; मवेदप्येवं यचधमत्वं प्रमाणादवधारितं भवेत् । नते 

वमस्ति । व्यक्तिरपि कथं ताद्रशाद्येदिति चेव; मो देवानांभिय, व्यक्तौ न व्याततिनपि 
पक्षधर्मताया निषीरणमङ्गम् 1 रकित संमावितादप्येवंविधदवंविधोऽथैः प्रतीयत इति तूष्णी 

तिष्ठेति अ्रदीपादौ व्यक्तम् ॥ 

2, व्यक्तिवादिनेति । व्यक्तिवादिना व्यजनाव्यवस्थापकेनारुकारिकेणेलर्थः ॥ 
3. एषामिति } चन्दनच्यवनादीनाम् ॥ 

१. श्यानि चन्द्नच्यवनादीनि गमक्स्वेनोपात्तानि तानि कारणान्तरादपि भवसम्ति 1 यतः ज्लानकार्य- 

स्येनात्रैवोक्तानि } अतो नोपमोग एव प्रतिबद्धा चीने क्रान्तिकानि "' ग, 
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एतेनाथीपत्तिवेचस्वमपि व्यज्खयानामपासम् । अथापत्तेरपि पूर्वसिद्ध- 
व्यातीच्छामुपजीव्येव प्रवृत्तेः । यथा--“्यो जीवति स कुत्राप्यवतिष्ठते, 
जीवति चात्र गोषयामविच्यमानश्चैत्रः" इत्यादि । 

किंच वस्रविक्रयादौ तजैनीतोरनेन द्यसंख्यादिवत्सू चनबुद्धिवे- 
च्योऽप्ययं न मवति । सूचनबुद्धेरपि संकेतादिलेो किकम्रमाणसापेक्षते- 
नानुमानप्रकारताज्गीकारात् । 

यचच \संस्कारजन्यत्वाद्रसादिवुद्धिः स्मृतिः" इति केचित्; तत्रापि 
प्रत्यभिज्ञायामनैकान्तिकतया हेतोरामासता । 

भावः! एतेन हेतोराभासवेन । नन्वथांपत्तेव्यापिग्रहादिनिरपेक्षत्वेन देतोराभासल- 
मकिंचित्करमिदत आदह-अथौपत्तेरपीति । व्यापतीच्छां व्याप्तिम् 1 अथाप 
त्तिमाह- यथेति } चेच एतदयष्ठीभिन्नस्थानेऽवतिष्टतेः इत्यथौ पत्तिजन्यज्ञानम् । 
अन्न जीवितस्य याकिचिदधिकरणावस्थानव्याप्यलज्ञानमपेक्षणीयमिति व्यासिम्रह 

प्रदर्दानपुरसरमर्थापत्तिप्रदरीनमिदम् ¦! (जीवति चः इत्यादिकमथीपनत्तिदद्यैनम् । 
तजनीतोकनेन तजन्यु्क्षपदशेनेन । ससूच्यतेऽनेनः इति सूचनं दस्तचेष्टदिरूपः 
संकेतस्तद्वद्धिवेयः तद्भुदधिजन्यबोधविषयः । अयं व्यज्गयपदार्थः । संकेतादीयादि- 
पृदेन संकेतम्रहवेयानां ग्रहणम् । टौकिकप्रमाणसापेक्षेन सहचारमहजन्यलेन । 
अचुमानप्रकारताङ्गीकारात् व्यासिज्ञानविरेषत्वखी कारात् । प्रकृते वक्तरुक्तिवैचि- 
ञ्यविरोषः संकेतः । तद्धोचरव्यज्या्थव्यापिम्रहेणेव व्यज्गयम्रहः; न ठु तदथं॑व्यज्ञना 
सखीकायां ! एवं च सति यत्र वक्तुरक्तिवैचित्यविरोषसतवेऽपि सवषामेव श्रोतृणाम- 
नभिज्ञतया न व्यज्गयार्थबोधस्तत्रैव व्यभिचार इति, तदपि न सम्यगिति भावः! 
श्छतिनै चाः इति कारिकास्थं विद्रणोति--यच्चेति । संस्कारजन्यलात् 1! अन्यथा 
संस्कारादौ संस्कार्वसादौ तनन्यखस सत्त्वाद् व्यभिचारस्यालयन्तस्फुटलापत्तेः । 
प्रतिज्ञायां सोऽयमिदयाकारकक्ञाने अनेकान्तिकतया साध्यं विना विद्यमानतया हेतोः 
संस्कारजन्यज्ञानस आभासता व्यभिचारिता ¦ एतच साधनं रसम्रतीतिकारणी- 

भूतवासनायाः संस्कारविशेषलवादिमते । अतिरिक्तचवादिमते तु हेतोः पक्षाठत्ति- 
त्वेन खरूपासिद्धिरपि दोषः न तु व्यभिचारमाच्रम् 1 ये ठु ्रयभिज्ञायाः स्तित्वा. 
पत्तिभयेन स्परतिजन्यलमेव मन्यन्ते, न तु संस्कारजन्यत्वम्, तन्मते व्यभिचारो न 

1. अर्थापत्तीति ! अर्थापत्ति जैमिनिशासने प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते । सा द्विविषा~ 

दृश, छता च । तत्न दृष्टा-- एकसिन्पक्षे आत्मभाव गृदीतश्चेदन्यसिन्नप्यात्ममावो गृह्यत 

एव । श्रुता-- यथा दिवा देवदत्तो न अङ्क, अथ च पीनो दयते । अतोऽवगस्यत्ते रात्रौ 

भुङ्क इति ॥ 

१, (क्रय च्, 
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'दुगारद्धित- इत्यादौ च द्वितीयार्थो नास्स्येव--इति यदुक्तं 
महिममडेन, तदनुभवसिद्धिमपरूपतो गजनिमीरिकेव । 

तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिरुक्षणाथस्याश्यक्यापरपतया तत्त 
च्छब्दायन्वयव्यतिरेकानुविधायितया चानुमानादिप्रमाणाने्यतया चा- 
मिधादिवृ्तित्रयाबोध्यतया च तुरीया वृ्तिरुपाखेवेति सिद्धम् । इयं 
च व्याघ्यायनुसंधानं विनापि भवतीत्यखिङं निमेरम् । 

तक्किनामिकेयं वृततिरिष्युच्यते- 

सा चेयं व्यञ्जना नाम वृ्तिरित्युच्यते बुधैः । 
रसब्यक्तौ पुनदरैत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥ ५॥ 

एतच्च वि विच््याक्तं रसनिरूपणप्रसाव इति सर्वमवदातम् ॥ 
इति सादिदप॑णेः व्यज्ञनाव्यांपरारनिरपणो नाम पञ्चमः परिच्छेदः । 

भवतीदयवधेयम् । अभिधामूकव्यज्ञनामनङ्गीकुर्बतो मतं दृषयति--दुरभैत्यादि । 
दवितीया्थोऽप्राकरणिकार्थबोधः । गजनिमीलिका हस्तिन इव मूखंलम् । उपसंहर 
ति- तदेवमिति । तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्य तत्तद्रसादिखरूपार्थस । "विलक्षणा 
थसः इति पाठे तत्तद्रसादिरूपसय । वाच्यादिविलक्षणसेदर्थः । अनुमानादीदयादि- 
पदेन अथापत्यादे्हणम्। अभिधादीलयादिपदेन लक्षणातात्प्य॑योभरदणम् । नु रसा- 
दिहा रसनाष्यादृत्तिः स्वीकृता; कथं तदथं व्यज्ञनाद्रत्तिः खीक्रियत इत्यत 

आह-रसन्यक्ाविति । रसप्रतीताविद्य्थः । इत्ति व्यापारम् । परे नैयायिकाः 
न लारकारिकाः ! तेषामयमाश्यः--'वस्वलंकारप्रहार्थव्यज्ञनाढत्तिरवद्यं खीकायो, 

तयेव रसदेरपि ग्रहोऽस्तु । तदर्थमतिरिक्तरसनाद्यद्रत्तिखीकारेणारम् इति \ 
न च व्यज्ञनाजन्यबोधसयाखादरूपलं नासि, रसनाद्यव्यापारजन्यबोधस ठु तदक्ष्- 
तमिति वच्यम् । एताद्शनियमस्य रापथनिर्गेयलात् । एतद्रसनाख्यद्रत्तिखरूपम् । 

अवदातमविरुूदम् 

इति श्रीरामचरणतकषवागीश्चभद्चचार्यनिरचितायां सादिलयदपैणविदरतो 
पञ्चमः प्रकाशः । 

1. तत्तदिति । इदान्वयव्यतिरेकडृ्टन्तेन कश्चिदेव शब्दस्ताद्शाथख्यापनेऽरकर्मण 

इति दशितम् ! तदुक्तं ध्वनिकरिः--“सोऽभस्तश्यक्तिसामथ्येयोगी शब्दश्च कश्चन । यलतः 

मलयभिज्ञेयौ तो शब्दार्थो महाकवेः ° इति । “व्यज्ग्यज्ञकाभ्यामेव हि खप्रयुक्ता््यां 

महाकवित्वलाभो महाकवीनाम् › न वाच्यवाचकरचनामात्रेणः इति व्याख्यातं च ॥ 

र क स्मा -नमज्ए इलन्त संदर्भो ग-डस्तके नास्ति. २. 'एतचचच- इद्यादि 

“अवदातम् इयन्तं ग-पुस्तके नास्ति, ३. अरुकरेः इत्यधिकं ग-पुस्तके 8. श्यापारः इत्ति, 

नास्ति कपुस्तके. ५५. सस्थापनोः घ. 
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पष्ठः परिच्छेदः । 

एवं ध्वनिगुणीमृतन्यङ्गयत्वन काव्यस्य मेदद्रयमुक्सा पुनहेद्यश्र- 
व्यत्वेन भेदद्वयमाह- 

दर्यश्व्यत्वमेदेन पुनः काव्यं हिधा मतम् । 
र्यं तत्राभिनयं 

तस्य रूपकसंज्ञादेठमाद-- 
तद्रुपारोपाचच रूपकम् ॥ १ ॥। 

तद्य काव्यं नटे शामादिखरूपारोपाद्ूपकमिध्युच्यते ¦ 
कोऽसावभिनय इत्याह- 

भवेद् भिनयोऽवखाद्कारः स चतुविधः | 
आजको काचिकथेवमाहायेः साचिकस्तथा ।॥ २॥ 

नरै रज्ादिमी रामयुधिष्ठिरादीनामवयानुकरणममिनयः 
रूपकस्य मेदानाह-- 

नारकमथ प्रकरणं माणव्यायोगस्षमवकारडिमाः। 
अभिनेयं नाय्याद्यभिनीयमानं नायक्ादिचरितम् ! एतच शब्दवोधष्यो व्यनक्तय्- 

थः---इ्युक्तदिशा रब्दोपस्थाप्यमेव । न देवंविधं विभावादिवद्रस(सिव्यज्ञकमपि 
तत्काव्यम् । काव्यलक्षणायोगात् । यद्रा अभिनेयमव्रास्तीति मलर्थीयश्रदययेन 

अभिनेयपदमसिनेयोपस्थापकम् । अनधराघवादिं रूपकम्, रलावल्याघुपरूपकं 
च ! अवस्था साधम्यैम्, अनुकारः सदशीकरणम् । सः अभिनयः । अद्गेन निष्पन्न 
आङ्धिकः ! एवमग्रेऽपि । वेषरचनादि निष्पाद्य आहाः ! सात्त्विकः स्तम्भष्वेदादि 

श ९. 

रूपः ! [ र(अ)द्वादिमिनव्यादिभिः"] नारकमिति } अद्र उन्छष्टाङ्कः। नाटकरक्षण- 

1. तदिति । व्यथा सुखादौ प्चदिरायोपो रूपकं सतम् ! तथैव नायक्नारोगे नटे ल्प- 

कसुच्यते ।ˆ इति भावः ॥ 

2. अभीति । अयमेवार्थो मन्दारमरन्दे भज्चन्तरेण प्रतिपादितः-“उत्पादयन्सहवये 

रसज्ञानं निरन्तरम् । अनुक्स्थितो योऽथोऽभिनयः सोऽभिधीयते ॥° इति । नास्यशचाखे 

भरतोऽप्याह--*बिमावयति यस्माच्च नानार्थान्हि प्रयोगतः । राखाज्ञोपाङ्गसंयुक्तससा- 

द्भिनयः स्यतः ॥ इति ॥ 
8. आङ्खिक इति । नाव्या तु--त्रिविधस्तवाङ्गिको ज्ञेयः शारीरो सुखजस्तथा । 

तथा चेष्टाक्ृतश्चैव च्ाखाद्गोपाङ्गसंयुतः ॥° इत्नेनाज्ञिकाभिनयस्य वेविध्यसुदीरितम् । 

आङ्गिकोऽभिनयः शाखेति कथ्यते । रिरोदस्तोरःपा्चकदीपादरक्षणानि ष्डङ्धनि। नेत्रभ्र 

नासिकाधरकपोलचिवुकरूपाणि षड़पाङ्ानि ॥ 

9, ष्वागङ्गादिमिः ख-ग, २. पुस्तकान्तरे तु “अमि ~` इत्यादिः “रूपकं च ।' इखन्तः पाटो 

-नास्ति, कितु अभिनेयमभिनयःः इत्येव उदयते, 
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ददाखगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश्च ॥ ३ ॥ 
[कच | 

नाटिका बोटकं गोष्ठी स्कं नाव्यरासकम् । 
प्रानोष्ाप्यकाव्यानि प्रङ्कणं रासकं तथा ।॥ ४ ॥ 
संरापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 
दुमिका प्रकरणी हष्टी्लो भाणिकेति च ॥ ५ ॥ 
अष्टादन्ञ प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः | 
विना विशेषणं सर्वेषां र्म नाटकवन्मतम् ॥ ६ ॥ 

सर्वषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकादयुपरूपकाणां च । 
तत्र 

नाटकं ख्यातष्टत्तं स्यात्पञ्चसंधिसमन्वितम् । 
विरासद्योदिगुणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः ॥ ७॥ 
खखदुःखसमुद्धति नानारसनिरन्तरम् । 
पथ्चादिका दशपरास्तत्राङ्ाः परिकीतिताः ॥ ८ ॥ 
प्रख्यातवंशो राजर्षिधीरोदात्तः प्रतापवान् । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ॥ ९।, 
एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर ए वा | 
अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कर्यो निवंहणेऽद्धैतः ॥ १० ॥ 

माद-- तनेति । वत्तं वृत्तान्तः । विखासरेति । “धीरा दष्टिगैतिश्चिच्रा विरस 
सस्मितं वचः" इत्युक्तरक्षणो नायकसख गुणविशेषो विलासः । ऋद्धिरभ्युदयः । 
आदिना येयेगाम्भीयीदिमहणम् । तच नारके अङ्काः परिच्छेदरूपाः । अङ्गी म्रधा. 

1. सुखदुःखेति । खखदुःखाभ्यां समुद्धूतिः संभवो यस्य तत् छखदुःखससुदधूति । 
तदुक्तं मावृयुपता चयें---“उखदुःखोप्प्तिङृतम्ः इति ॥ 

2, एक इति । उत्कषांधानाय एक एव् रसोऽङ्गित्वेन निवेरायितग्य इत्यथैः । शृङ्गारो 
वीरो वेति कथनं तु सुचितरससचकम् । तेनोतत्तररामचरिते करुणस्य, प्रबोध चन्द्रोदये 

खान्तस्य चा्गित्वमन्याहत्तम् । अत एवोक्तं ध्वनिकरता---्प्रसिदधेऽपि प्रबन्धानां नाना- 

रसनिबन्धने । एको रसोऽङ्गीकततैग्यस्तेषामुत्कषेमिच्छता ।॥* इति ॥ 

8. निर्वहण इति । निर्वहणसंधावद्भुतरप्तस्यावद्यकत्वसुक्तं नास्यश्षाल्े--“सवेषां 

१. तत्रः इति ख-ग-पुस्तकयोनीसिति, >, कर्य" क-घ. २. अद्भुतम्” क-घ. 
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चत्वारः प्च वा मुख्याः कायेव्यापतपृरपाः 
गो पुच्छाग्रसमाभ्रं तु चन्धनं तख कीतितम् । ११ ॥ 

स्यातं रामायणादिप्रसिद्धं वृत्तम् । यैथा-रामचरितादि } संधयो 
वक्ष्यन्ते । नानाविमूतिभियुक्तमिति महासदहायम् ! सखद खससुदधूतल 

रामयुधिष्ठिरादिवृत्तान्तेष्वमिव्यक्तम् । राजषेयो दुष्यन्तादयः । दिव्या 
श्रीकरप्णादयः } दिव्यादिव्यः, यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी 
यथा--श्रीरामचन्द्रः । गोधुच्छायसमाममिति क्रमेणाङ्काः सक्षमाः 
कतेव्याःः इति केचित् । अन्ये त्वाहुः-- (तथा गोपुच्छे केचिद्धयस् 
हाः केचिद्दीषांसयेह कानिचितकार्यणि युखसंभो समाप्तानि कानि- 
चित्मतिसखे । एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित् इति । 

प्र्क्षनेतृचरिंतो रसभावसयुञ्वरः 

नम् । निवैहणे उपसंहाराख्यचरमसंधौ । अद्भुत आश्वयरसः । कर्यै नायककमेणि 
व्याप्ताः सन्यापाराः । वन्धनं गुम्फनम् 1 तदय नायकस्य । रामचरितादीलयादिना 

म्रसन्नराघवानवराघवादीनां म्रहणम् । महासहायमिति । नानाविधा विभूतिनाय- 
काद्यभ्युदयो येभ्यत्ते महान्तः सहाया यत्र" इति व्युत्पत्त्यभिग्रायेण । अदिव्यनायका 
दुष्यन्तादयः 1 नराभिमानी नराभेदम्रहवान् । ईश्वरे नरस वाधात्तादराभहो 

भ्रम॒एव वाच्यः 1 स चेश्वरे न संभवतीति । तस्य नरचरिताचर्णं तु खोकशिक्षार्थ 
माययेव, न तु नरत्वाभिमानात् । तदुक्त पाद्ने--“मायामानुषचारित्रो मदादेवा- 
दिपूजितः* इति । श्रीभागवते च--“ाच्ा वने कृपणवस्परियया वियुक्तः ख्ीसङ्किनां 

गतिमिति प्रथयंश्चचार" इति । तथा सति दिव्यारदिव्यपदार्थं एवं वाच्यः-मारुष्यां 
देवेनोत्पादितो दिव्यादिव्यो यथा युधिष्टिरादिः। एवं च श्रीरामचन्द्योऽपि दिव्यनायक 
एव । अन्येषु ग्भविमदोनिवेहणेषु ! अङ्कलक्षणमाद--प्रत्यश्चति । प्रयक्चवद्धा- 

कन्यानां नानारसमभावयुक्तियुक्तानाम् । निर्वहणे कतैव्यो नियं हि रसोद्धुत- 

स्तञ्जञैः ॥> इति ॥ 

1. चत्वार इति । इह कार्यपुरुषाश्वत्वारः पञ्च वेति यदुक्तम्» तत्प्रायोनियमाभिप्रा- 

येणैव ! तथा चाष्टादस्चाध्याये सुनिराह-^न महाजनप्रिवारं कतव्यं नाटक भ्रकरण वा। 

येनात्र कायेपुरुषाश्चत्वारः पच्च वा ते स्युः।)' इति ॥ 

गोपुच्छेति । “कायं गोपुच्छाय्रं कर्तव्यं बन्धमासाचः इति भरतस व्याचक्षाणानां 

मत्तमेदं ददौयति-गोपुच्छेल्यादिना ॥\ 

9. श्यात्" इति नास्ति ख-ग-पुस्तकयोः. २. भ्यथा-रामचरिता्दिः इति नासि खगः 

.पुस्तकयोः. 
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मवेदेगटशब्दाथैः द्रचूणेकसंयुतः ॥ १२ ॥ 
[क त कि [कद ॐ (न 

विच्छिन्नवान्तरेकाथः किंचित्संरम्विन्दुकः । 
युक्तो न बहुभिः कर्थर्बीजसंहतिमान्न च ॥ १३ ॥ 
नाराषिधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान् ¦ 
आवश्यकानां कायोणामविरोधाद्विनिमिंतः ॥ १४॥ 
नानेकदिननिवेलयक्थया संप्रयोजितः | 
आसन्ननायकः पत्रयतास्िचतुरस्तथा ॥ १५ ॥ 
द्राहयानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविवः। 
चिषाहो भोजनं शापोत्सर्गौ सस्यु रतं तथा ॥ १६ ॥ 
दन्तच्छे्यं नखच्छेयमन्यद्रीडाकरं च यत् । 
रयनाधरपानादि नभरा्यवरोधनम् ।॥ १७ ॥ 
खानानुङेयने चैभिवेनितो नातिविस्तरः । 
देवीपरिजनादीनाममादलयवणिजामपि ॥ १८ ॥ 
प्रयक्चचित्रचरितैयक्तो भाषरसो्धैः । 

न्तनिष्क्रान्तनिखिरुपा्रोङ्क इति कीर्तितः ॥ १९ ॥ 
विन्द्वादयो वक्ष्यन्ते । आवदयकं संध्याबन्दनादि । 

समानं नेतुनांयक्स्य चरितं य॒त्र । चूणेकं गयप्रभेदः । अवान्तरं महावाक्याथैकदेशः। 
प्रथमार्थप्रकृतिर्बीजम्, निवेहणाल्यसंधिः संहतिः, तयोनोङ्के विधानम् । किंतु 
अर्थोपक्षेपक । अत एव 'बीजार्थद्यापरकं च तत्" इव्यद्मुखलक्षण वक्ष्यते । विधां 
विदितं कर्मं । आवर्यकानाभिति । एषां विरोधो नाङ्के वणैनीय इति भावः, 
परैः सहायैः । एभिदैराह्ानादिभिः ! देवी राजपल्ली । प्रिजनास्तत्परिचारकाः 
राजकुमारादयो वा ! अन्ते समाप्नो निष्कान्तानि रद्वान्निमेतानि निखिखानि पाच्ाणि 

1. अगूढेति । अगूढः शब्दश्रवणमातरेणेव ज्चिति प्रतीयमानः शब्दाथा यत्र ताट्शः। 
गृटल्वे बोधमान्धरयंणाञ्यु सामाजिकानां हृदयावजैनायोगादनुपादेयता स्यात् ॥ 

2. ्लुदेति । द्रं खल्पम् ॥ 
8. नातीति । एतन गचपचानां तारतम्येन निवेक्लो विधेय इति सूचितम् । तथा 

चाष्टदस्याध्याये महषिणा प्रतिपादितम्--“बहुनूणपादवरत्तं जनयति खेदं प्रयोगस्य इति ॥ 
4. नानेकेति 1 लघुकथाविदहित इयर्थः ॥ 
5. श्चापोत्सगांबिति । उत्सगों मल्यागः ॥ 
6. अङ्क इति । अङ्कपदस्य निरुक्तिरक्ता नास्य साख्े--“अङ्क इति रूटिराब्दो भवश्च 

रसैश्च रोहययर्थान् ! नानाविधानयुक्तो यसात्तसाद्धवेदङ्कः ।।` इति ॥ 
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अङ्पसतावाद्वमाङ्गमाह- 

अङ्लोदरप्रविष्टो यो रङ्दरारायखादिमान् । 
अङ्ोऽपरः स गभोङ्ः रवीजः फलवानपि ॥ २०॥ 

यथा बाढरामायणे-रावण प्रति ( कञ्चक ) | 
2, ए “श्रवणैः पेयमनेकेड्यं दीर्वेश्च ठोचनेर्बहुभिः। 

भवद्थेमिव निबद्धं नाय्य सीताखर्यवरणम् ॥' 

इत्यादिभा विरचितः सीताखयंवरो नाम गभाङ्कः । 

तत्र पूर्वं पूवेरङ्धः सभापूजा ततः परम् 
कथनं कविसंज्ञादेनाटकखाप्यथाञुखम् ॥ २१ ॥ 

तत्रेति नारके | 

यन्नाव्यवस्तुनः पूर्वं रङ्वि्ोपश्चान्तये । 
कुशीरवाः प्रङ्वेन्ति पूवेरङ्कः स उच्यते । २२ ॥ 
प्र्याहारादिकान्यङ्गान्यख भूयांसि यचपि । 

नायकतत्सदहायादयो यस सः । सूत्रधारक्रियमाणं मङ्गक रज्नद्रारम्। आमुखं प्रसावना । 
आदिना समापूजाकविसंज्ञादीनां महणम् । फर नायकनिष्पादयग्रधानप्रयोजनम् । 
भवदर्थमिति । भवते प्रयोजनमिदयर्थः। इवोत्मरक्षायाम् । भवतो बद्ूनि श्रवणानि 
लोचनानि च सन्ति, भवतेव द्रष्टं श्रोतं च योग्यमिदयर्थः 1 नारकरचनापरिपादी- 
माह-तञेति । पूरं प्रथमम् । सामाजिकसमूदः सभा, तस्याः पूना प्रशंसा 1 
ततः पूर्वेरद्नात् । संज्ञादेरिलयादिपदेन गोत्रमातापितुणां म्रहणम् \ नारकस्यापीलनेन 
संज्ञाकथनमिलखनेनान्वितम्। नाय्यमभिनेतव्यं वस्तु बणेनीयपदार्थः । रजं वरयस्थानम् , 

तत्र जायमाना ये विघ्ना नरादिदुरद््जन्योपद्रवास्तदुपशान्तये । ऊशीख्वाः सूत्र 

1, सनीज इति । बीजं वक्ष्यमाणलक्षणस् ॥ 
2. पूर्वत । पूर्वै रज्यतेऽसिन्निति पूर्वरङ्गः नास्यश्चाला । तत्सं कमीपि पूरवरङ्गर- 

ब्देन व्यपदिर्यते । अतः पूर्वरज्ञो नाम रज्गविश्वदयामको नान्दीपाठ्गीतवादित्रादिनानावि- 

धाङ्गविदोेषो नाय्यादो कतैव्यः कर्मविशेषः । भवप्रकार्चिकायामप्युक्तम्--“समापति 

समासभ्या गायका वादका अपि । नटी नटश्च मोदन्ते यत्रान्योन्यानुरज्ञनात् ।॥ अतो 
रङ्ग इति ज्ञेयः पूरव यत्स भ्रकर्पते । तसादयं पूर्वरङ्ग इति विद्वद्धिरुच्यते \" इति ॥ 

8. अस्येति । अख पूर्वरङ्गस्य प्रलादारादिकानि दा विद्लङ्गानि । तानि नाव्यशा- 
खस्य पञ्चमाध्याये द्रष्टग्यानि ॥ 

१, अक्र इदयधिकं क-पुस्तके. >. “अथो सुखम् घ, 
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तथाप्यवश्यं कतेव्या भान्द वि्नोपच्ान्तये ।॥ २३ ॥ 
तस्याः खरूपमाह- 

आशीवेचनसंयुक्ता स्तुति खास्पयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तसाननान्दीति संक्घिता ॥ २४॥) 

घारप्रधाना नयाः । अख पू्ैरज्गस्य ! तस्या नान्याः। आक्लीरिति ! स्ठतिर्यणकीस- 
नम् । प्रयुज्यते करियते । “स्तुतिः इदयतच “नियम्? इति पाठे “स्तुतिः इलध्याहार्य- 
म् । च्रपादीनामिदयादिना गुवौदिपरिग्रहः । नान्दीपदेन आशी्मेद्गल्य वस्तु वोच्यते । 

1. नान्दीति । नान्दीपदन्युत्पत्तिरुक्ता नाटयप्रदीपे--^नन्दन्ति काम्यानि कवीन्द्रवगौः 
ङुरीख्वाः पारिषदाश्च सन्तः । यसादलं सञ्ननसिन्धुदंसी तस्ादि्यं सा कथित्तेद नान्दी? 
इति । तत्र भरतः प्रथमाध्याये-- पपू कृता मया नान्दी आशीर्वचनसंयुता । अष्टाङ्गपद. 
संयुक्ता अखस्ता वेदसंमता ॥ इति । पञ्चमाध्याये च-~^सूत्रधारः पठेन्नान्दीं मध्यमं खरमा. 
धरितः 1 नान्दीं पदैद्वीदश्चभिरष्टाभिर्वाप्यरकृताम्।> इति च ! श्येकोऽयमभिनवयुप्तपादाचा- 

येभरतरीकायामभिनवभारलां व्याख्यातः--अनेन अ्यस्रतालानुगतः निपदा षट्पदा द्याद- 
खपदेति चतुरखतालानुगता चतुष्पदा अष्टपदम षोडश्चपदेति पृथकत्रिविधेव । नातः परमपि 
भूयस्त्वादादृतेति 1 पदानि शछोकावयवभूतानि तिडन्तानि खबन्तानि वा श्ोकतुरीयांश्ष- 
रूपाणि वा; अवान्तररूपाणि वाः इति व्याख्याय पुनरक्तम्--“आचा्यैखरसाखवान्तरवा- 

क्येष्वेव प्दस्वम्” इति । पतदेवाभिग्रेय नाय्यप्रदीपे--“छोकपादः पदं केचित्सुपिडन्तम्- 

धापरे । परेऽवान्तर्वाक्थैकस्वरूपयं पदमूचिरे ॥> इति प्रतिपादितम् } तथा च पञ्चमाध्याये 
महपिणा--“नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यो, द्विजातिभ्यस्ततो नमः । जिते सोमेन वै राज्ञा, रिवं 
गोब्राह्मणाय च ॥ ब्रह्मोत्तरं तथेवास्तु, हता बह्मद्िषस्तथा । मश्चास्त्विमां महाराजः पृथिवीं 

च ससागराम् ॥ राष्ट प्रव्थैतां चेव> रन्गस्याशा समगध्यतु । प्क्षाकरत्महान्धमों मवतु ब्रह्म 
भाषितः ॥ काव्यकतुयेरश्वापि धमश्चापि प्रवधेतां । इल्यया चानया नियं प्रीयन्तां देवता. 

इति !> इद्यवान्तरवाक्यरूपा द्वाददपदा नान्दी प्रदद्चितरा । शछोकतुयीसः पदमिति मतेऽष्ट- 

पदेयम् ! तत्र गकाकारैरष्टपदोदाहता यथा विरक्षङकुरपतो--“आनन्दं विदधातु, पञ्चवसतिः 

द्युः शिवं यच्छतु, श्रीनाथः भरियमातनोतु; तनुतां सीतापतिवौन्छितम् । देरम्बः कुर्- 

तामविश्वमन्ं, वाग्ब्रह्म विचोततां, व्यासोक्त तदुदेतु वस्तु, मरतो नाव्येऽस्तु नः कौतुकी ॥° 
इति । शेकचुर्य भागः पदमिति मते चतुष्पदेयं नान्दी । किंच भ्यस्यां बीजस्य विन्यासो 

द्भियेयस्य वस्तुनः । श्षेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावरीतु सा ॥` इति नास्य 

दर्पणे तस्या विच्चेषसंज्ञाभिहिता, तत्र ध्या सषि इति पचमुदाहायेम् । इयं च चतु- 

रखताखाच॒सारिणी नास्यश्चाख्जकारमरत-तद्धीकाकाराभिनवयुप्तपादाचायेसंमतावान्तरवा- 

व्यरूपाष्टपदा नान्दीति सर्वतन्रखतन््र-राधवभद्पादाः । अपि च (नीली शुद्धेति भेदेन 

सा नान्दी दविधा भवेत् । उपादानं व्णैनं वा भवेयत्रन्दुसूयेयोः । सा नीरी स्यात्त 

दन्या-तु शुद्धेति परिगीयते ॥ इति तद्भेदः काल्येन्दुप्रकात्ते । तत्र पुष्पवदुपादानेन 

१, 'अस्याः कृ. 
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मङ्गल्यशङ्धचन्द्राजकोककेरव्ंसिनि | 
पदृयुक्ता दादक्चभिरषएटाभिग पदेरुत ॥ २५॥ 

उष्टपद्रा यथा अन्राधवे--“निमरत्यूहम्-' इत्यादि ! द्वादच्चपद) 
यथा मम तातपादानां पुप्पमालयाम्- 

“शिरसि घतसुरापगे सरारा- 
वरुणसुखेन्दुरुचिर्मिरीन्द्रपुत्री । 

अथ चरणयुगानते खकान्ते 
सितसरसा भवतोऽस्तु मतिहेतुः ॥ 

पव्मन्यत्रे | 

एतच्नान्दीति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम् । वप्तुतस्वु पूर्वरङ्गस्य 
रङ्द्राराभिधानमङ्गम्" इत्यन्ये । 
तदन्यतरयो गाहेवादीनां स्तुतिरपि नान्दीति भावः ! आदीर्वचनयुक्ता, मङ्गत्यरङ्क- 
दिदपिनी वा 1 शङ्कलयादिमाखाद्युपलक्षणम् । तेन 'सध्याहाकमरीचिकाखिव पय्ः- 
पूरो यदज्ञानतः- इयादौ खक्शब्दम्रयोगेण नान्दील्रमक्षतम् । पदैः सुबन्तति- 
डन्तान्यतरेः । द्वितीयपदशब्देन श्योकचतुर्धमाग उच्यते । अत एवोभयत्र पदर. 
व्दोपन्यासः केचित्तु रलावल्यादौ छोकत्रयेण नान्दीदर्च॑नात्ममथपदख श्येकचतुर्थ- 
भागपरलं वदन्ति । तन्न 1 धद गुरुभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाके प्रशास्महे ! विन्देम 
देवतां वाचमद्तामात्मनः कलाम् 1 इदयादेरत्तररामचरितादौ प्रणीताया द्वादश- 
परदाया नान्या असंग्रहापत्तेः । एवं चाष्छभिरिति तदधिकोपलक्षणखेन शछछोकच्रयेणा- 
पि नान्दी संगच्छते । अत एव महानाट त्यधिकैः शछोकेनीन्दी कता । नन्वभिज्ञा. 
नशङ्न्तलायां "या खष्टिः चष्टः- इदयादौ द्वादशाधिकपदघटितेकश्टोकम्रणीताया 
नान्याः कथं संग्रह इति चेत्, तस्याः (काठिदासादिमहाकविप्रवन्धेष्ु च" इत्यनेन 
अन्थकरतेव नान्दीलामावसय वक्ष्यमाणलात् । एतत् सू्चधारादिशियमाणं मङ्गलम् । 

कस्यचित् इलयनेनाखरसः सूप्वितः 1 तरिं तख किं नामेखत आई--वस्तुत- 
स्त्विति । रहगद्वाराभिधानं रद्गद्वारनामकम् 1 "अन्ये" इति बहुसंमतवेनात्र खयया- 

ध्या सुषिः- इति नीली । तद्वणैनेन “निष्प्रत्यूदसुपासहे-” इति नीली { वदान्तेषु 

यमाहुरेकपुरुषं इति शुद्ध ॥ 

1. पदैरिति } अत्र विशेषो मन्दारमरन्दे--"जषटमिदैखमिः शरेष्ठा तथा दादद्यभिः 

पदः । अष्टादरपदैवापि दाविद्यत्या पदैधुता ॥* इति संक्षेपः ॥ 
2. निग््रतयूहमिति । "निषप्रतयूदसुपासदे भगवतः कौमोदकी उक्ष्मगः कोकभ्ी तिच- 

कोरपारणपट्ज्योतिष्मदी लोचने 1 याभ्याम्ैविवोधयुगधमधुरश्रीरथनिद्राधितो नामीपल्वल- 

पुण्डरीकमुङुरूः कम्बोः सपल्ीकृतः ॥' इति ॥ 
कान भमापि जोधन 

१, एषाः क. >, इस्युच्यतेः घ्" 
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यदुक्तम्-- 
'यसरादमिनयो ह्यत्र पाथम्या्दवतायेते । 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्ञाभिनयात्मकम् ॥' इति । 

उक्त्रकारायाश्च नान्या रङ्द्वारालैथमं नटैरेव कर्तव्यतया न 
महर्षिणा निर्देशः कृतः । 
काठिदासा दिमहाक विप्रबन्धेषु च-- 
"वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य धितं रोदसी 

यसिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च सुञु्चुमिर्भियमितप्राणादिभिखेयते 

स स्थाणुः सिरभक्तियोगसुरुभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥' 
एवमादिषु नान्दीरक्षणायोगात् उक्तं च--म्रङ्गद्रारमारभ्य कविः 

कु्यात्-- इत्यादि । अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु नान्यन्ते सूत्रधारः" 
इत्यनन्तरमेव 'वेदान्तेषु-' इत्यादि छोकठिखनं इहरयते । यच्च पश्चात् 
पि खरः सूचितः । अत्र सुनेरपि खरसमाह--यदुक्तमिति ! अत्र सूत्रधार- 
क्रियमाणे मङ्ग प्राथम्यात् आरम्भं विधाय अवतायेते क्रियते । रङ्गस रङ्गक्रियमाणा- 
भिनयश्य द्रास्मारम्भः ! तख नान्दीवे युनेरखरसमाद--उक्तप्रकाया याश्चेति। 
नदाब्दो हेतौ । महर्षिणा भरतेन । नि्द॑शो नियमः । तथा च रहघद्रराप्पूर्वमेव नान्दी, 
सा निर्विघ्नं मन्थसमाप्तये कविनापि क्रियत इति भावः । अनव्याप्िमप्याद-काटि- 

दासादिमहाकविप्रबन्धेषु चेति । नान्दीरक्षणायोगाचेति चकार्यान्वयः । 
वेद्ान्तेष्विति । एकपुरुषमद्वितीयं ब्रह्य । रोदसी वावाथिव्यौ । अनन्यविषय- 
सतन्माचप्रतिपादकः 1 यथार्थाक्षरो योभार्थः ! अन्त्मनसि । नियमितप्राणाः प्राणा- 
यामः ! आदिना भ्यानधारणादेभ्रदणम् । ग्यते ज्ञायते। नन्दीरक्षणायो- 
गादिति । अषटपदलद्वादशषपदलान्यतराभावादियर्थः । तथा च वेदान्तेषु 
इद्यादि रद्द्वारमेव, न नान्दीति । तत्र नान्दीलक्षणागमने दोषो नासीति भावः नतु 
नान्याः कविकरणपक्षे नटकर्मलामावात्कथं नारकारम्भखमत आह-उक्त चेति। 
(महधिणा" इति पूष्ैणान्वयः । एतदयुकूलमाह-अत एवेति । तथा च यत्न ना- 
न्धस्ति, रङ्कार नासि, तत्र तच्रेण सेव रङ्रारम् । यत्र रङगद्रारमेवास्ति, न नान्दी, 

1, प्रथममिति । (नान्दी शुष्कावकृष्टा च रङगदयारं तथेव चः इत्यादिना महर्षिण 

पूवैरङ्गाज्गमूत-रङ्गद्यारात्पू्वमेव नान्या उदेशो विहितः ॥ 
2, योगार्थं इति । तथा च ईरितुं दील्मयेति “ईैशरः' इति योगरम्योऽथैः हिषे 

एव घटते, नान्यत्र ॥ 

१, "अवगम्यते कृ» >, अतएव कालिदास क 
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(नान्यन्ते सूत्रधारः” इति लिखनं तस्यायमभिप्रायः-- नान्यन्ते सूत्रधार 
इदं प्रयोजितवान्, ईइतःप्रृति मया नारकमुपादीयत इति कवेरभि- 
मायः सूचित इति। 

रवरङ्गं विधायेव सूत्रधारो निवतेते । 
भ्रविश्य सथापकस्तद्रत्कान्यमासापयेत्ततः ।। २६ ॥ 
दिव्यमर्य स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्योः ¦ 
सचयेदस्तु बीजं वा खं पात्रमथापि वा ॥ २७॥ 

काव्यारथैस्य सखथापनात्खापकः । तद्रदिति । सूत्रधारसद्शगुणा- 
कारः 1 इदानीं पूर्वैरहस्य सम्यक्मयोगाभावादेक एव सूत्रधारः सवै 
मरयोजयतीति व्यवहारः स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा, मं 
मर्त्यो भूत्वा, मिश्र च॒॑दिव्यमव्ययोरन्यतरो मूत्रा सूचयेत् । वस्तु 
इतिवृत्तम् । यथोदात्तराघवे- 

धामो मूध्चि निधाय काननमगान्माङमिवाज्ञां गुरो- 

सद्भक्त्या भरतेन राञ्यमखिकं मात्रा सहैवोज््ितम् । 
तौ सुरीवविभीषणावनुगतौ नीतो पैराय॒न्नरति 

प्रोस्सिक्ता दश्चकंधरपभृतयो ध्वस्ताः मस्ता द्विषः ॥ 

तत्र सा फल्वलालुमेया ! यच त्वारम्भे बहवः शलो कास्तत्र शछोकद्ुयं नान्दी । अपरे 
रङ्गद्रारमिलयवधेयम् । नान्यनन्तरं कतैव्यमाह--पू्वेर ्गभिति ! काव्यं काव्यार्थम्। 
आस्थापयेत् समभापूजादिपुरःसरं सूचयेत् । मिश्रं दिन्यादिव्यम् । तयोर्दिव्यादिः 

व्ययोः ! वस्तुनः । प्रथमोदिष्टेन राधान्यात्तदेवादाय विद्रणोति-दिष्यं व- 
स्त्विति ! राम इति । गयोः पितुः । तद्धत्या रामभक्त्या । ओ्रोत्सिक्ता उदिक्त- 

कोम ०००।०००९०१.५०१ ००१ 

1. सूत्रेति । खं प्रयोगानुष्ठानं धारयतीति सल्नधारः । तदुक्तम्--“नाव्योपकरणा- 

दीनि सूल्तमिल्भिधीयते । सूत्रं धारथतीलरथं स॒त्रधारो निगचते ॥* एतदक्षणसुक्तं मावयु- 

छठाचयैः-“चतुरातोचनिष्णातोऽनेकभूषाक्षमावृतः । नानाभाषणतच्वन्नो नीतिराखा्थ- 

तत्ववित् ॥ नानागतिग्रचारश्ञो रसमावविश्चारदः 1 नाय्यप्रयोगनिपुणो नाना्चिटपकल- 

न्वितः ॥ छन्योविधानतच्ज्ञः सवैाखविचक्षणः । तत्तद्रीतानुगख्यकलाताखवधारगः ॥ 

अवधाय प्रयोक्ता च योक्तणासुपदेशकः । एवं युणगणोपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते ` इति ॥ 
१ 

१. न्व" क-पुस्तके नास्ति. २, "परां संपदम्" ख-ग-घ. ३. 'ुवृत्ताः क; भ्रोत्ाताः ख-ग्, 

8. “समस्तद्विषः* क» 

सा०्द्० २३ 
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वीजं यथा रलावल्याम्- 

्रीपादन्यसरादपि मध्यादपि जरनिषेर्दिशोऽप्यन्तात् । 
आनीय क्लरिति घटयति विधिरभिमतमभियुखीमतः ॥' 

अत्र हि समुद्रे धरवहणभङ्गमभोत्थिताया रलावस्या अनुकर 
देवरातो वत्सराजग्रदमवेल्लो यौगंधरायणव्यापारमारभ्य रलावरी- 
प्राप्त बीजम् । 

मुखं छषादिना प्रस्त॒तवृत्तान्तप्रतिपादको वाथिरेष; । यथ 
'आसादितप्रकटनिर्मरुचन्दहासः 

पराप्तः शरत्समय एष वियुद्धकंन्तिः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकार्ुप्रं 

रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ॥' 

पात्र यथा शाँङुन्तटे-- 
वासि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः | 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ 

0 

दपः । ष्वस्ता विनाशिताः । उत्तरवाक्यद्वये रामेणेति कतरेपदमूह्यम् । शछेषादिने- 

ल्यादिपदेन समासोक्तयग्रस्तुतप्रशंसादेभेदणम् ¦! आसादितेति । चनद्रहासश्वन्द्रभ- 
काशः, खङ्कश्च 1 कान्तिनैक्षत्रादिज्योतिः, शोभा च । उत्खाय इत्वा । तमो ष्वान्तम् , 
अज्ञानं च । घनकारं वषौसमयम् 1 संश्ठताः पुष्पपूणो बन्धुजीवा बन्धुका यत्र । 

पक्षे -संग्तो बन्धुषु समरख॒हृढतवानरेष जीवो येन । अत्र नायकनामसूचनात्पा- 

चसूचनमपि संभवति । अस पात्रासंकीर्णोदाहरणं यथानवेराघवे--यान्ति न्याय- 
मनरत्तस तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् । अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुश्चति #' 

अचर वानराणां रामसाहाय्यम्, विभीषणेन रावणद्यागश्च शेषेण सूचितः । सारङ्गेण 
व 

1, विञ्द्धेति । “विशयुदडकान्तः* इति पाठो रमणीयः । तथाहि--विशयुदधो निम 

कान्त उदकान्तो यत्र तादृक् । शरदि अगस्त्योदयेन जलाशयाः प्रसाचन्त इति मावः । 

रामपक्षे--विद्युद्धा कान्ता जानकी यसेति ॥ 

2. उग्रमिति 1 सवणपक्षे--उयः शिव उपासखत्वेन यस्यास्तीति उरः । मत्वर्थीयो. 

उच । तम् ॥ 

3. तवास्मीति । असीलयदहमथेकमन्ययम् ॥ 
1 

१, "वहिन" घ. >. “~ कान्तः क-ख-ग-घ, इ, "भसिनज्ञानखाङुन्तरे' खग 
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रङ्गं पसाद मधुरैः शछोकेः काव्याथेमुचकेः | 
रूपकस्य क्वेराख्यां गोत्रा्यपि स कीतेयेत् \ २८ ॥ 
ऋतुं च कचिसप्रायेण भारतीं वृत्तिमाधितः \ 

स खापकः । प्रायेणेति कचिहतोरकीतैनमपि । यथा-रला- 
वल्याम् ) 

भारतीवृ्तिस्तु- 

भारती संस्कृतग्रायो वाग्व्यापारो यराश्रयः ॥ २९॥ 
संस्कृतवहले वक्प्रधानो व्यापारे भारती | 

तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनाुखे । 
अङ्गान्य्ोन्युखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना । ३० ॥ 

प्रस्तुतामिनयेषु प्रशंसातः ओतृणां प्वरच्युन्॒खीकरणं प्ररोचना । 
यथा रलावस्याम्-- 

“श्रीहर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, 
रोके हारि च वत्सराजचरितं, नाय्ये च दक्षा व्यम् | 

वस्स्वेकेकमपीह वाज्छितफलप्रापेः पदं, किं पुन- 
मद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥ 

हरिणेन । रङग रद्गस्थसामाजिकसमूहम्। प्रसाद ्रीणयिला । श्छोकेरिति बहुवचनमविष- 
क्षितमादयाथं वा, तेन गदस्यापि काभः । रूपकस नाटकादेः । प्रसद्गाद्धारतीषृरत्तिमाद- 
भार्तीति । तसा मारलाः । अभिनयदशेनादौ ्रदृत्युन्सुखीकरणं अङ्त्यौपयि- 
केच्छजननम् । श्रीहषे इति । दारि मनोहरम् । पदं कारणम् । आसुखमाह-- 

1. रङ्गमिति । अयमेवार्थो मज्चन्तरेण भावप्रकाञ्चिकायां प्रतिपायते--“इत्थं रङ्गवि- 
धानस्य संबन्धादिप्रसिद्धये । गोत्रं नाम च वश्चीयात्पूजावाक्यं समासदाम् ॥ वान्छाककपः 

प्रथमं कलाविधिरनन्तरम् } वाज्छाद्यूल्या न दृदयन्ते व्यवहाराः कथंचन ॥ वान्छा- 

कलापस्तु कवेरभीषश्ायेग्रकाश्नम् । स्वाभिधेयगतत्वेन स द्िधा प्ररिपय्यते ॥ स्वगतं ठु 

सख्रगोत्रादिस्वीयकीतिम्रकारनम् ! अभिषेयगतं यत्तत्कान्यनास्ना भकाशनम् ` इति ॥ 
2. भारतीति । कग्वेदोत्पन्नाया भारवीवृरत्तः सरूपं किचिपरिष्टरयोर्तं नाव्य 

साख्या वाक्म्रधाना युरषप्रयोज्या खीवर्जिता संस्कृतवाक्यदुक्ता ! खनामयेयर्भरतेः 
भयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त वृत्तिः ॥" इति ॥ 

३. प्र्सात इति । प्ररंसाया दैविध्यमास्नातं उखधाक्रे--श्र्सा दु द्विषा जेया 
१) मम 

१. (जनाश्चयः इति काचित्कः पाटः 
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वीथीप्रहसने वक्ष्येते । 
सटी विदषको चापि पारिपाश्चिक एव बा) 
सूत्रधारेण सहिताः संखापं यत्र वेते ।॥ ३१ ॥ 
चितरैवाग्येः खकार्योत्थेः प्रस्त॒ताक्षेपिभिर्भिथः 
आमुखं तत्त विज्ञेयं नाघ्ना प्रस्ावनापि सा ॥ २२॥ 
सूच्रधारपदशवात्स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते । वस्यानुचरः 

पारिपाश्वकः । तस्माक्िचिदूनो नटः । 
उद्वालय(त)कः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
ग्रवतेकावरुगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥ ३३ ॥ 

तत्र 
पदानि त्वगताथानि तदथेगतये नराः | 
योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्ालय(त)क उच्यते ।॥ ३४ ॥ 

नरीति । विदूषक उक्तलक्षणकः । संलापे सम्यग्माषणम् । खकार्योत्थेरिति। 
स्वकार्य पाचप्रवेरास्तदुपयुक्तेरिवय्थः । प्रस्तुताक्षेपिभिः प्रस्ुतसूचकरैः । आसुखभेदा- 
नाह--उद्धात्यक इति । पदानीति । अगप्रसिद्धतया अगतोऽग्रतीतोऽभिप्रतार्थो 

चेतनाचेतनाश्रया ! चेतनास्तु कथानाथकविसभ्यनयः स्पृताः । अचेतन देयकालौ काल्ये 

मधुश्ञरन्मुखः ` इति \ 

1. नटीति । नट इ्युचित्तम् । (तस्मात्किचिदूनो नटः इति वृत्तिदशेनात् । मन्दार- 

मरन्दे तु नस्या अपि यहणम् । तथा च तद्राक्यस्--“नयी विदूषको वापि नये वा पारि- 

पाश्विकः }* इति } 
2. प्रसावनेति ! खधाकरे सदृष्टन्तसुक्तम्--“वियेथेथेव संकल्पो सुखतां प्रतिपयते । 

प्रधानस्य बन्धस्य तथा प्रस्तावना मता ॥ इति ॥ 

8. उद्धालयक इति । दद्यरूपके तु--“गूढाथेपदपयोयमाल प्रशषोत्तरस्य वा । यत्रा- 
न्योन्यं समालपो दवेषोद्धलयं तद्च्यते ॥2 इति तछश्रणमुक्तम् । गूढाथं पदं तत्पयायन्चे- 

लयेवं माला, प्रश्चोत्तरं चेलेवं वा माला । दयोरक्तिप्रलयुक्तौ तद् दिविधमुद्यालयकम् \ 
तत्राचं विक्रमोरवदयां यथा--नविदूषकः--मो वस्स, को एसो कमो जेण तुमंपि 
दूमिव्से । सो किं पुरिसो आदु इत्थिजत्ति । राजा--सले, मनोजातिरनाधीना इखेष्वेव 

भवर्वते । ज्ञे ठरितो मामः काम इत्यभिधीयते ॥ विदूषकः--ए्वं पि ण जणे । 

राजा---यख, इच्छाप्रभवः सः । विदूषकः विं जो जं इच्छदि सौ तं कामेदित्ति । 

राजा--अथ किम् । बिदूषकः---ता जाणिदं जद अदं खञ्जआरसालाए मोअणं 

इच्छामि । दितीयं यथा पाण्डवानन्दे--“का श्चधा गुणिनां क्षमा, परिभवः कपे य 

स्वदुच्येः कृतः, किं दुःखं पर सं भयो, जगति कः शछाष्यो य आश्रीयते । को सल्युन्धसर्नं, 

सच जदति के येभिभिताः सत्वः, केविक्ञातमिदं निराटनगरे छन्रखितेः पाण्डवे; !" 
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यथा सुद्राराक्षसे सूत्रधार 
“कूर्दः सकेदुश्वन्दरमसंपूणेमण्डकमिदानीम् । 
अभिभवितुमिच्छति वरात्- 

इ्त्यनन्तरम्-- (नेपथ्ये) आः, क एष मयि जीवति चन्द्रसुप्तममिभ- 
वितुमिच्छति ।' इति । 

अत्रान्यार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थार्थगत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य 
पान्नपरवे्चः । 

सूत्रधार वाक्यं बा समादायाथेमख वा 
भवेत्पा्रप्रवेशभे्त्कथोद्वातः स उच्यते । ३५॥ 

वाक्यं यथा रलावव्याम्-- द्रीपादन्यसादपि-इत्यादि सूत्रधारेण 

येभ्यस्तानि । तदर्थगतये अभिप्रेता्थबोधाय । यो जयन्ति अभिप्रतार्थं संकमयन्ति । 

अन्येरभिप्रतार्थमा्रप्रतिपादकेः । करूरोऽनिष्टफरूदायी । स प्रसिद्धः । अत्र चन्द्रप- 

दस चन्द्रयुक्तपदयोगेन कूरम्रहादिपदानामभित्रेतार्थप्रययो भवति । तथाहि- कूरो 

अह आद्यो यस्य सः चन्रं चन्द्रगुप्तम् ¦! (अ)संपूणं मण्डं राज्यच यख । अध- 

वन्यपि असिपरतार्थप्रतीतियोग्यान्यपि ! हृदयस्थाथागदया असिगप्रेताथाप्रखयेन उप- 

1. क्रूरेति । सकेठुः सपातः करूरमद्यो राइः इदानीमसंपूृणमण्डलम् अपरिपूण- 
विम्बं चन्द्रं बलात् हात् अभिभवितुमाक्रमितुमिच्छति प्रवबणीमवति ! श्िधयंस्तु--स- 

केतुः मल्यकेतुना सहं । चरे कर्मणि द्रूटन्यवहारे यह् जस्गो यख तादृशः । ममाल- 

राक्षस इयर्थः । इदानीमसंपूणमण्डलमचिरराज्याभिषिक्ततया अग्याहतान्ञामविन जला- 

थीनप्रङ्ृतिमण्डरं चन्द्रं चन्द्रयुप्ं बखाद् बल सामर्थ्यं मित्रादिसैन्यं वा आभि अभिम- 

वितुं पराभवितुमिच्छति । "बलात्" इति स्यन्छोपे पच्चमी । एतेन चन्द्रं प्रति समल्य्- 

केतोरमालयराक्षस्ाद्धयमाशङ्मानसख चाणक्यस्य प्रवेशः । तुरीयपादस्तु रक्षयेनं ठ बुध- 

योगः” इति । ध्वुधयोगः बुधेन सद चन्द्र योगः एने चन्द्रं रक्षति अदहाद्वारयति । 

तथा चोक्तं गगैण--“पच्रमहसमायोगं दष्ट सोम्यविवनितम् । महणं तु वदत्तत्र सुध 

न अहं वदेत् ॥> इति ! वस्तुतस्तु गणितमोरूविरुदत्वान्मिथ्यामूतमेतत् । श्ि्टथेस्ठ- 

बुधश्चाणक्यः, तचोगः क्रियाकौशलमेने चन्द्रयुपरं रक्षतीति तदथैः ॥ 

2, कथोद्धात इति । काव्येन्दुपरकाचे वु--“हदिस्वानामथंवतां पदानामन्यथाकृतेः । 

यः पात्रख प्रवेद्ः खात्स कथोद्धात इष्यते !› इति समान्नातम् ।! तेत्र पदमङ्गरूपमथ- 

मङ्गरूपमिति द्विविधमन्यथाक्रणम् + आयस्य द्धीपान्यसात्-' इत्युदाहरणम् । दहिती- 

यख तु °निवौणवेरिददनाः---' इति ॥ 
[वाकार्यं 

१. सतिः इत्यधिकं घ-युस्तके, २. संगमय्य घ. 
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परिते--“(नेप्ये।) एवमेतत्) कः संदेहः द्वीपादन्यसादपि-"इत्या दि 
पटित्वा यौग॑धरायणस प्रवेशः । 

वाक्यार्थो यथा वेण्याम्-- 
“निर्वाणवैरदहनाः प्र्यमादरीणां 

नन्दन्तु पाण्डुतनयः सह् माधवेन । 

रक्तपरसाधितञवः क्षतवियदाश्च 

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः समतया: ॥' 

इति सूत्रधारेण यरितस्य वाक्यस्याथं गृहीत्वा--“(नेपथ्ये!) आः 

द्रात्मन्, बृथा मङ्गल्पाठकर, कथं खस्था भवन्तु मयि जीवति 
धार्तराष्राः।' ततः ुत्रधारनिष्कान्तो भीमसेनं प्रवेशः । 

यदि प्रयोग एकसिन्प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्र्रवेश्चश्ेयोगातिश्चयस्तदा ॥ ३६ ॥ 
यथा कुम्दमासयाम् --“(जेषथ्ये ।) इत इतोऽवतरत्वायो । सूत्र- 

धारः कोऽयं खस्वायाहयनेन साहायकर्मपि मे संपादयति । 

(विलोक्य )) कंष्टमतिकरुणं वतते । 
रङ्कश्चरस्य भवने सुचिरं स्थितेति 

रामेण खोकपरिषादभयाकुठेन । 
निर्वासितां जनपदादपि गभ॑युवीं 

सीतां वनाय परिकषैति लक्ष्मणोऽयम् ॥ 
अत्र नृत्यप्रयोगार्थं स्वमार्याहवानमिच्छता सूत्रधारेण (सीतां वनाय 

लक्षितानि । समादाय कथयथिला । असख सूत्चधारवाक्यख । नि्वणेति । अरीणां 
दुर्योधनादीनाम् । प्ररमात् शान्यवलम्बात्। रक्तेन अचुरागेण प्रसाधिता वशीकृता भू- 

यसे । क्षतविग्रहा भरकः । कुरराजखुता धतैराट्राः । द्वितीयार्थस्तु-अरीर्णां 
अशमात् मरणात् । रक्तै रुधिरैः प्रसाधिता मण्डिता भू्चैः । क्षतविभरहा विक्षत 
रीराः खस्थाः पारलीकिकषुखेन तक्ताः । अचर सूत्रधारवाक्यसयं ऊरूराजघुतपदीार्थ- 

1. खस्था इति । स्वस्थाः स्वयैस्था इति पक्षे “खधैरे शरि वा विस्षगेकोपो वक्तव्यः" 

दति वातिकेन बिसर्ग॑लोपे न वैरूप्यम् ॥ 
2 . प्रयोगेति । द्रूपकादौ तु--*टषोऽयमिद्युपक्षेपात्दनधारभरयोगतः । पात्रभवेयो 

य॒त्रैप प्रयोगातिशयो मतः ।° इत्युक्तम् । “एष राजेव दुष्यन्तः इत्युदाहृतं च ॥ 

१, (सूचधारो निष्क्रान्तः घ. २. “-चेनप्रवेशषः क. ३, अपि" इति घ्-पुस्तके नास्ति. 
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परिकषति लक्ष्मणोऽयम् इति सीतालक्षणयोः पवेश्चं सूचयित्वा 
निष्क्रान्तेन खप्रयोगमतिशयान एव प्रयोगः प्रयोजितः | 

कारं प्रवृत्तमाभ्रिल सूत्रध्रग्यत्र वणेयेत् । 
तदाश्रय पात्रख प्रवेश्स्तत्मवतेकम् ॥ ३२७ 

यथा--“आसादितप्रकर --' इत्यादि । “(ततः परविश्चति यथानिर्दिषे 
रामः ) 

यत्रैकत्र समविश्षात्कायमन्यत्म्रसाध्यते | 
प्रयोगे खट तज्ज्ञेयं नाञ्नावलगितं बुधेः ॥ ३८ ॥ 

यथा शाक्ुन्तले--सूज्नधासे नटीं प्रति । '्तवास्ि गीतरागेण 
इत्यादि । ततो राज्ञः प्रवेसः । 

योज्यान्यत्र यथाकामं वीथ्यङ्ानीतराण्यपि । 
अत्र आञ्ुखे । उद्धा्य(त)कावरूगितयोरितराणि बीथ्यङ्गानिं 

वक्ष्यमाणानि । 
नृखकुद्स्यु- 

नेषथ्योक्ते श्रुतं यत्र स्वाकारवचनं तथा) ३९ ॥ 
[०0

00०
०01

 

मादाय पात्रस्य मीमस प्रवेशः । आर्याह्ानेन सूत्रधारमायाह्नेन । प्रहृत्तं वतेमानम्। 

तदाश्रयः प्रदृत्तकालवर्णनासूचितः । यथानिर्दिष्टः प्रकटनिर्मर्चन्द्रहासिधरः । 

फकन्रेति । प्रयोग इलयनेनान्वितम् । समावेशात्साद्स्योद्धावनात् । कायं पात्रप्र- 

वेदारूपम् ! प्रसाध्यते सूच्यते । यथालाभं यथासं मवम् । पश्वेव वीथ्यङ्गानि । 
[1 

1. अवरूगितमिति । दशरूपङे तु--ध्यत्रैकत्र समावेशा-कायेमन्यत्मसाध्यते । मस्तु- 

तेऽन्य वान्यत्स्यात्तचावरुगितं द्विधा ।॥” इत्युक्तम् 1 तत्रायं यथोन्तर चरिते समुत्पन्नवन्. 

विहारगमभंदोददायाः सीताया दोहदकायै अनुप्रविद्य जनापवादादरण्ये यागः । द्विवीय 

यथा छठितरमे--^रामः-- लक्ष्मण, ता तवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं प्रवेष्टं शक्तोमि 1 

तदवती्यं गच्छामि । कोऽपि सिदास्नसाधः सत्तः पादुकयोः पुरः । जटावानक्षमारी 

च चामरी च विराजते 1: इति भरतददनकाथसिद्धिः । मन्दारमरन्देऽध्युक्तम्-“अन्य- 

कार्यमिषादन्यका्थसय करणं तथा । द्विषावरगितं त्वन्यकार्याच स्वाथंसाधनम् ॥ इति । 

व्येन्दुभकाश्चे तु--भ्यः पारस प्रेदास्तद्वलितं चान्यवर्णैनात्? इति विदोषोऽभिदहिते 

अन्यपद्ार्थवर्णनेन पाच्चप्रवेश्यो वकित्तमिति तदथः । परवरत्तकार्वणनावुरूपपात्रत्रवरलक्षणा- 

तस्वकतो यत्किचिद्रणैनात्पात्मरवेद्यरूपवलितस्य मेदः स्पष्ट एव ॥ 

2. नेपथ्येति । नेपथ्यं जवनिका तत्रोक्तम् । न्नेप्यं स्याञ्नवनिका रङ्गभूमिः 

म्रस्राधनम्” इत्यजयः ॥ ना क 0 

१. तत्र" चू. 
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समाभित्यापि कतैव्यमाग्रखं नाटकादिषु । 
एषामायुखभेदानामेकं कचित्प्रयोजयेत् ।॥ ४० ॥ 
तेनाथेमथ पात्रं बा समाक्िप्येव सूत्रधङ् । 
प्रसवनान्ते निगेच्छेत्ततो बस्तु प्रयोजयेत् ॥ ४१ ॥। 

वस्त्विति वृत्तम् | 

इदं पुनवेस्तु बुधे्धिविधं परिकल्प्यते | 
आधिकारिकमेकं स्यात्परासङ्गिकमथापरम् ॥ ४२ ॥ 
अधिकारः फठे खाम्यमधिकारी च तत्परः 
तखतिदत्त कविभिराधिकारिकमुच्यते ।॥ ४२ ॥ 

फङ प्रधानफरे । यथा बार्रामायणे रामचरितम् । 
अस्योपकरणाथं तु प्रासङ्ककिमितीष्यते | 

अस्याधिकारिकेतिवृत्तसय उपकरणनिमित्तं यच्वरितं॑तत्मासङ्कि- 
कम् । यथा सुगीवादिचरितम् । 

पताकाखानकं योज्यं सुबिचारयेह चस्त॒नि ॥ ४४ ॥ 
इह नास्ये 

यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यसिस्तलिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
जयन्तुकन भावनं पताकसानक तु तत् || ४५ || 

तद्धेदानाह-- 
@ _ ¢ 

सहसवाथेसंपत्तिगणवत्युपचारतः 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम् ॥ ४६ ॥ 

यथा रल्लावस्याम्--'वासवदत्तयस्' इति राजा यदा तक्कण्डया- 

उद्धाद्यावर्गितयोरेव तदितराणि । एषामुद्धायकादीनाम् । तेन ्रयुक्तामुखभेदेन । 

अथ॑ वस्तु । समाक्षिप्य सूचयिलवा । ततः सूत्रधारगमनानन्तरम्। अधिकारिज्ञान 
तावदाधिकारिकन्ञानजनकम् । तचाधिकारज्ञानाधीनमिदयधिकारं निरूपयति- 
अधिकार इति । तस्प्रथुः फरुखाम्यवान् । तस्याधिकारिणः परसङ्गेन निरकतत 
प्रासङ्गिकम् 1 पताकास्थानमाह--अर्थे प्रयोजने । तद्िङ्गसत्सधमम । प्रयुज्यते 
क्रियते । आगन्तुकेन अनभिसंहितेन । भवेन पदार्थेन सहसा अतर्कितकारणेन । 
अथेसंपत्तिः प्रयोजनान्तरापत्तिः । उपचारतः प्रीनुकूरुग्यापारात् । कासव- 
दत्तेयमितीति । वासवदत्तारूपधारिणी सागरिका संकेतं प्राप्ता, वासवदत्तया 

1. भरासङ्धिकमिति । आनुषङ्गिकम् ॥ 

१. “तस्यः घ. 
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रं मोचयति तदा तद्ुच्या'्सागरिकेयम इति म्रव्यमिज्ञाय "कथम् । 

प्रिया मे सागरिका) 
अकमर्मतिमात्रं साहसेनामुना ते, 

त्वरितमयि विमुच्च सं रूतापाश्चमेतम् । 

चैटितमपि निसेद्धं जीवितं जीवितेरो 
क्षणमिह ममं कण्डे बाहुपाशं निधेहि ॥' 

दति फररूपाथसंपत्तिः पूवपेक्षयोपचारातिखयाद्रुणवद्युक््टा । 

वचः सातिश्चयष्िषटं नानवन्धसमाश्रयम् । 
पताकासानकमिदं हितीयं परिकी तितम् ।॥ ४५७ ॥। 

यथा वेण्याम्-- 

"रक्तप्रसाधितमुवः क्षतविग्रहाश्च 
खसा भवन्तु कुरुराजसुताः सयृत्याः ॥ 

यत्र रक्तादीनां रुधिर्चरीराथदहेठकशषवरेन वीजाथप्रतिपादना- 
्रत्रमङ्गलमतिपत्तौ स्यां द्वितीयं पताकास्थानम् | 

१ 

तद्विज्ञातमिति सागरिका वासवदत्तापरिभवमयेन गले पाञ्च दत्वा तत्रैव मठुंमारन्धा, 

इति रा्ञः सागरिकायां वासवदत्ताभ्रमः ! तदुक्त्या सागरिकोक्त्या । अत्र वासव्- 

दत्ताया अनुनयपूर्बकं सुरतं राज्ञोऽभिप्रेतम् । तदन्यस्य सागरिकाया अचुनयपूवेक- 

सुरतस्यानुषानम् । वासवदत्ता रुटेति विक्पित्तेन राज्ञा सागरिकराप्राप्तिरूपं कारणं 

तत्तदिति फडं सागरिकाञ्चरतम् । पू्वपिक्षया पूरव्रतसखरूपायेक्षया । नानाबन्धुः 

विविधविरेषणसंबन्धः, तत्समाश्रयं तद्विषयकम् 1 रक्तेति । सृत्रधारवचनमिदं 

सेषाद्धीमेनानूक्तम् ! अत्र सामान्यलक्षणं संगमयति--अञ्रेति । रक्तादीनां 

रक्तादिपदानाम् ! आदिना प्रसाधितवियदपदयोमरहणम् । रुधिरशरीरेति 

अनयोषये मण्डितेति बोध्यम् । भीमक्रोधोषचितो युधिष्टियोर्साह्यी बीजम्, तस्यार्थः 

प्रयोजनम् । शछ्ुमारणं प्रधानफरमिति यावत् । तख प्रतिपादनात्सूचकात् 1 

नेतमङ्गरप्रतिपत्तौ नायकमङ्गकाचुष्ठाने ! तथा च प्रतिनायकमङ्गरे चिन्तिते अग्रति- 

1. साहसेनेति । साहसेन प्राणल्यागरूपेणेख्ैः ॥ 

2. कतापा्यमिति । आाणत्यायार्थं गृदयीतमेतं पुयोर्वातिनं क्तापाशम् \\ 

8. चल्ितिमपीति । गन्तुं प्रदृत्तमपि ॥ 

4. जीवितेशे इति ! "जीवितेशे" इ्यामनच्रणम् । प्राणखामिनीति तदर्थः ॥ 
र 

१, "उत्कण्ठाः क, २. 'अमङ्कल्मरतिपत्चै' क. 
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अर्थोपक्षेपकं यत्त॒ रीनं सविनयं भवेत् । 
शिष्ग्रत्युत्तरोपेतं दतीयमिदयुच्यते ॥ ४८ ॥ 

रीनमव्यक्तार्थम्, शिष्टेन संबन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरथयुक्तेन प्रसयु- 
तरेणोपेतम्, सविनयं विशेषनिश्वयभाघ्या सहितं संपाते यत्तत्ृती्ं 
पताकास्थानम् | 

यथा वेण्यां द्वितीयेऽङक-- कञ्चुकी-देव, मसम् । राजा- 
केन । कञ्चकी--मीमेन । राजा-- कस्य । कश्चकी--मवतः। 
राजा--आः, करं प्रख्पसि । कश्चुकी-- (सभयम)देव, ननु बरवीमि । 
भ्रं भीमेन भवतः । राजा--धिग् ब्द्धापसद, कोऽयमद्यय ते 
व्यामोहः कश्चकी- देव, न व्यामोहः । सव्यमेव । 

मरं मीमेन भवतो मरता रथकेतनम् । 
पतितं किङ्किणीकाणवद्धाक्रन्दमिव क्षितौ ॥ 
अत्र दुर्योधनोरुभङ्ग रूपप्रस्तुतसंकरान्तमर्थेपिक्षेपणम् । 
यथो वचनविन्यासः सुशिष्टः काव्ययोजितः। 
प्रधानाथान्तराक्षेषी पताकाखानकं परम् ॥ ४९ ॥ 

यथा र्लवत्याम्ू- 

८उदामोककिकीविपाण्डुरर्चं मारब्धनृम्मां क्षणा- 
दायासं श्वसनेोद्धभेर विररेरातन्वतीमास्मनः । 

पत्तिसंहितेन अ्रधानफङसू चनेन नायकमङ्गलानुष्टानमिति द्वितीयं परताकास्थानकमि- 
दमिति भावः । अर्थपक्चेपकमिति | वक्ष्यमाणविष्कम्भकादिपन्चकान्यतममिदयर्थः। 
संबन्धयोग्येन रस्तुतान्वयोपयुक्तेन । अभिप्रायान्तरषयुक्तेन अप्रस्तुतबोधाभि- 
प्रायेण प्रयुक्तेन मञ्नमिति कत्रादीनामव्यक्तत्वम् । भीमेनेति । मवत इति च 
प्रस्तुते ऊमङ्गेऽप्यन्वययोम्यम् । मरतेदयादि विरोषनिश्वयः । अचर रथकेतनभङ्ग- 
निवेदनमभिमतम्, ऊउरभन्गनिवेदनसुपपन्नम् 1 एतदेवोपपादयति--दुर्यो धनेति । 
संक्रान्तं पयचसन्नम् । सुष्िष्टः खसंबद्धः । काव्ययोजितः, न तु सभाभ्यन्तरतया 

कान्यभ्रयोगायोग्यः 1 प्रधानं फलमेव अर्थान्तरं तदाक्षेपी तत्सूचकः । उ यामेति । 
उत्कटाभिरुद्रताभिः कलिकाभिर्विपाण्डुररूचम् । पक्षे--उत्कटोकण्डया विषाण्डुर- 

1, किद्किणीति । किद्धिणी ्द्रघण्टिका तस्याः क्राणेन बद्धो जनित आक्रन्दः क्रन्दनं 

येन तदिव ॥ 
[क 

१, ^अर्यीपक्षेपणंः कन्ख-ग, २. "सुचिः क-ख-ग-घ, 
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अद्योयानरूतामिमां समदनां नारीमिवान्यां भ्रुवं 
परयन्कोपविपाटरघयुति सुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥' 

अत्र भाव्यः सूचितः । एतानि चत्वारि पताक्ासानानि कचिन्म- 
ङ्का कचिदमङ्गकाथे सर्वसंधिषु भवन्ति । काव्यकठुरिच्छावशचाद्भूयो 
मूथोऽपि भवन्ति । यत्पुनः केनचिदुक्तम्-“सुखसंधिमारभ्य संधि- 
चतुष्टये करमेण भवन्ति इति; तदन्ये न मन्यन्ते । एषामलत्यन्त- 

मुपादेयानामनियमेन सर्वत्रापि सर्वेषामपि भवितुं युक्तत्वात् । 
यत्खादजुचितं बस्तु नायकसय रसस वा 
बिरुदं तत्परित्याज्यमन्यथा बा प्रकर्पयेत् ॥ ५० ॥ 

अनुचितमितिवृत्तं यथा-रामघ च्छंद्मना वाकिवधः । तच्वो- 
दात्तराघवे नोक्तमेव । धीरचरिते तु वाटी रामवधाथैमागतो रामेण हत 
इ्यन्यथा कृतः | 

अद्कष्वदरीनीया या वक्तव्यैव च संमता 
या च सखाद्रपेपर्यन्तं कथा दिनदयादिजा ॥ ५१ ॥ 

॥ त 

रुचम् \ “उक्कण्ठो्कचिकरे समे' इयमरः! भारब्धलम्मां प्राप्तप्रायप्रकाशाम् । पक्षे- 
विरहक्षीणतया रब्धञम्भाम् । आयास्तमितस्ततो विक्षेपः, खेदं च । श्वस- 

नख वायोः, निश्वास च! उद्रमैरविरकेः, घनैवौ । आतन्वतीं कुर्वतीम्, सूचयन्तीं 
नच । मदनेन ब्रक्षविरेपषरेण, कामेन च सहिताम् । देव्या वासवदत्तायाः । यथा 
विरदङ्धिश्सागरिकादशैनेन तस्यां कोवस्तथोधान (लता) रशनकृतकालविरम्बेनापीति 
मावः । अचर भावी विर्ङ्छिष्टसागरिकाक्ंगमः म्रधानमधैः सूचितः । द्वितीये 
श्टेषवदोनैव प्रधानार्थपूचनम् । अत्रतुन तथेति भेदः । अचर सागरिकराप्रसदे 
चिन्तिते देव्याः प्रसादोऽ्युष्ेयप्राय इति सामान्यलक्षणगमनम् । अन्यथा उचितं 
यथा भवति तथा पुराणादि विरुदमपि स्वेच्छया कल्पयेत् । अदशेनीया निषिद्धा । 
वक्तव्येव अवद्यं वक्तव्या । अनावदयकले संमता वक्त्रभीष्य च । दिनद्वयादिजा 

दिनद्वयादिनिर्वदी “नानेकदिननिर्वदेकथया संभ्रयोजितः" इनेन तख अदे निषि- 

1. अन्यथा चेति । अत एव ध्वन्यालोके--“अपारे काव्यसंसारे कविरेव अ्रजापत्निः । 

यथास रोचते विश्वं तथेदं परिवतैते ॥ उक्ञारी चेत्कविः काम्ये जातं रसमयं जगत् । स 
एव वीतरागश्चन्रीरसं सर्वमेव तत् ॥ भावानचेत्तनानपि चेततनवन्नेतनानचेत्त॑नवत् । 
व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये खतत्रतया ॥` इलयादि राजानकानन्दवर्थना चार्यः 

प्रतिपादितम् ॥ 

3. विपाण्डुर' क-ख-ग. २.“ूयोऽपिः घ-पुस्तके नास्ति. ३.“ छडेन' क, ४. श्ुमीकवीरचरिते दश्व 
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अन्या च विश्तरा सूच्या सैर्थोपक्षेपकैर्बधैः । 
अङ्कषु अदरोनीया कथा युद्धादिकथा | 

वषोदूध्वे तु यद्वस्तु तत्स्याद्रषादधोभवम् ॥ ५२ ॥ 
उक्तं हि सुनिना- 

“अङ्कच्छेद कायं मासङ्ृतं वषैसंचितं वापि । 
तत्सव कतेव्यं वर्षादृष्यै न तु कदाचित् ॥' 

एवं च चतुदंरावषैव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये विराधवधादयः 
कथांशासते ते वषैवषौवयवदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विशुद्धाः। 

दिनावसाने कायं यदहिने नेवोपपच्यते | 
अथापक्षपकेव।च्यमङ्च्छद् विधाय तत् ॥ ५२ ॥ 

के तेऽर्थोपक्षेपका इत्याह- 

अर्थोपक्षेपकाः पश्च विष्कम्भकग्रवेशको । 
चूटिकाङ्ावतारोऽथ स्यादङ्कयुखमित्यपि ॥ ५४ ॥ 
वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः 
संक्षिप्राथस्तु विष्कम्भ आद्ावङ्ख दर्दितः ॥ ५५ ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः 
शद्धः स्यात्स तु संकीणों नीचमध्यमकल्पितः ॥ ५६॥ 

द्वेऽपि ववर्षपर्थन्तम्" इति नियमाथं परथगुपादानम् । अन्या एकदिननिर्वैदयी । 
विस्तरा अतिबहुखा । तस्या. अपि नातिविस्तरः' इद्यनेनाह्के निषिद्धलात् । अर्थो 
पक्षिपकैर्वक्ष्यमाणेरविंष्कम्भकादिभिः । वषौदृ्व॑वषौतिरिक्तकारनिर्वर्य । अदरस्व 
तहषौदधोभवं वषौभ्यन्तरनि्वैयं यथा सखात्तथा कल्प्येदिदर्थः । अङ्कच्छेदे विष्क- 
म्भकादौ । एव च वषूदृष्वैमिति प्रतिप्रसवामिधाने च । दिनावसान इति। 
एकदिननिर्वदयमपि यदिनावसानकार्यं समप्रदिननिर्वख तदपि विरषम्भकादिभिवौ- 
च्यमिदयर्थः । वृत्तानामतीतानां वर्विष्यमाणानामागामिनाम् । कथांशानामवान्तरार्थीनां 
निदशैको ज्ञापकः रूपकांशविरेषः । मध्येन मध्यमेन । कपालकुण्डलादिविलक्षण- 

1. सेति । सा स्वां सूच्या सूचनीया । 

मध्येनैति । नाल्युच्चनी च पात्रं मध्यमित्युच्यते ॥ 
8. नीचेति । अयमत्र निष्कर्षः--ुदधसंकीणमेदेन दविविधो विष्कम्भकः । तत्रेक, 

दिमध्यमपात्रप्रयुक्तः संस्कृतात्मकः शुद्धः, मध्यमनीचपात्रप्रयुक्तः संस्ृतप्राङक्ृतात्मकः 

संकीणे इति ॥ 

१* "विस्तरात्, क-ख-ग, २. “इयाकाङ्कायामाह' घ, ३. यद् इत्यादि “निर्वन इयन्तं 

पुस्तकान्तरे नास्ति, ४, ष्विष्कस्भादिवाच्यम्' पुस्तकान्तरे, 
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तत्र ङुद्धो यथा-मारुतीमाधवे रमच्चाने कपालकुण्डला । संकी- 
णो यश्प--रामाभिनन्दे क्षपणककापाछ्के । 

अथ प्रवेशकः-- 

म्ेश्चकोऽनुदासोक्तया नीचपात्रप्रयोजितः | 
अङ्द्रयान्तर्विज्ञेयः रोषं विष्कम्भके यथा ।॥ ५७ ॥ 

अङ्द्रयस्यान्तरिति प्रथमाङ्केऽसख प्रतिषेधः । यथा--वेण्याम- 
श्रस्थामाङ्क राक्षसमिधुनम् । 

अथ चूलिका- 

अन्तजेवनिकासंस्यैः सुचनाथंख चूलिकां । 
यथा वीरचरिते चतुथाङसादौ--“(नषये) । मो मो वैमानिकाः, 

प्रवतेन्तां रङ्गमङ्गकानि ।' इत्यादि । ̂ सैमेण परद्युरामो जितः । इति 
नेपथ्ये पत्रैः सूचितम् | 

अथाङ्कावतारः-- 
अङ्कान्ते सचितः पत्रे्तदङ्कस्याविमागतः ॥ ५८ ॥ 
यत्राज्लोऽवतरलेषोऽद्कावतार इति स्मृतः । 

यथा--अभिज्ञाने पच्चमाङ्के पत्रैः सूचितः षष्ठाङसदङ्कस्याङ्गविरोष 
इवावतीणंः | 

पात्रदशनेनवेतत्परयुक्त विष्कम्भक्वेलक्तण्यददशेनं भवतीति भावः! अनुदात्तो्त्या 
नीचोत्तया नीचेनेव नीचा््यां वा पात्राभ्यां प्रयोजितः । एवकारेण संकीर्ण 
विष्कम्भकव्युदासः । शेषं दत्तवरतिप्यमाण- इत्यादि विशेषणं विष्कम्मकवद्त्र ज्ञ 
यम् । प्रथमाङ्के, कर्तव्ये अ्रथमा्भादाविल्थैः ! अस्य प्रवेडक्सय ¦! अत्रापि पीन्रवै- 
लक्षण्यददौनेन विष्कम्भकादस वैलक्षण्यं दरदितम् ! जवनिका नटानां वेषस्थानम् । 

क्व क क 1. चूलिफेति । अत्र विशेषः काव्येन्दुभरकाश्चे-“अनिगेतामविष्टश्च नेपथ्यान्तमतेस्तथा । 
प्रयोजिता मध्यपात्रैः स्चिक्ठा चूलिका भवेत् ॥ कतैव्याचत्तराङ्केषु सख्यादादौ मध्य एव वा । 
सा खण्डाखण्डमेदेन द्विविधा परिछीतता ॥ आययान्तः स्याद्धितीया ठु सप्रवद्रविनिर्ममा ॥' 
यस्यां प्रवेश्षविनिर्गमो प्रलयक्षसिद्धो साङ्कवहिभूं ता द्वितीया चूलिका ॥ 

2. अङ्कावतार दति । युनिनाप्येकोनविश्चाघ्ययि उक्तम्-“अङ्कान्तरेऽ्थवाद्रु निपत- 
ति यसिन्प्योगमासाच । दीजार्थयुक्तियुक्तो ज्ञेयो ह्यङ्कावतारोऽसो ।> इति ॥ 

१, भ्व इद्यधिकं घ-पुस्तके. २. इतोऽमरे “पत्रैः सूचितः, अथाङ्कावतारः इत्यधिकं क-पुस्तके, 
३. "अनेन इयधिक क-ख-पुस्तकयोः. ४. "पात्रः इति नास्ति पुस्तकान्तरे, 

साग्द्० > 
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जथामुखम्- 
यत्र खादङ्क एकसिन्नङ्ानां सूचनासिखा ॥ ५९. ॥! 
तदङ्क लमित्याहुर्वीजाथेख्यापकं च तत् । 

यथा--मालतीमाधवे प्रथमाङ्गादो कामन्दक्यवरोकिते भूरिवघु- 
मभृतीनां भाविभूमिकानां परिक्षिप्तकथाप्रबन्धस्य च॑ प्रसङ्गास्संनिवेश्ं 
सूचितवल्यो । 

अङ्कन्तपव्रै्वाङ्ायं छिनाङ्स्याथेसुचनात् ।। ६० ॥ 
जङ्कान्तपत्रिरङ्कान्ते प्रविष्टैः पत्रैः । यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्का- 

न्ते--“(अविस्यः) सुमच्नः--मगवन्तो वसिष्ठविश्वामित्रौ भवतः सभा- 
गवानाहयतः । इतरे--क भगवन्तौ । सुमन्रः--महाराजदशरथस्या- 
न्तिके । इतरे-- तत्तत्रैव गच्छावः” इत्यङ्कपरिसमापतौ । “(ततः प्रविश्ञ- 
न्त्युपविष्टा वसिष्टविश्वामित्रपरद्रामाः\)" इत्यत्र पूवाङ्कान्त एव प्रविष्टेन 

सुमनच्रपात्रेण शतानन्दजनककथा विच्छेदे उत्तराङ्कमुखसूचनादङ्ाखम्, 

इति । एतच धनिकमतानुसारेणोक्तम् । अन्ये तु--“अङ्कावतरणेनेवेदं 
गतार्थम्" इत्याहुः । 

अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तु चिस्तरम् । 
यदा संदशेयेच्छेषमायुखानन्तरं तदा ॥ ६१ ॥ 
कार्यो विष्कम्भको नाटय आयुखाकिप्रपात्रकः । 

यथा--रल्लावल्यां यौगंधरायणप्रयोजितः । 
यदा तु सरसं बस्तु मूलादेव प्रवतेते ॥ ६२ ॥ 
आदाषेव तदाङ् खादयुखाक्षेपसंश्रयः । 

यथा--शाकुन्तङे । 

सङ्कानामङ्कनिवन्ध नीयवस्तूनां यत्केवरं बीजार्थस ख्यापनं सूचनं तदप्यङ्कमुखम् ! 

भूमिका वेषरचना । परिक्षि ् ेति आकाहयर्थः । प्रकारान्तरेणाङ्कमुखमाह--अङ्क(- 
न्तेति । छिनाद्कस भिन्ना इख विष्कम्भकसय । प्रथमाङ्कादावपि कर्वव्यतामाह-अपे- 
क्चितभिति 1 आकाह्ितमिदर्थः । परिदयज्य विच्छिय । रोषं सरसं वसवु ! आसु- 
खानन्तरे प्रस्तावनानन्तरमेव 1 आयुखाक्षेपसंश्रयः आसुखसुचितः । विष्कम्भ- 

मुखत. अङ्घेति । सुनिरप्याह--विशिषटयुखमङ्भस्य खिया वा पुरषेण वा । यडुपक्षि्यते 
पूर्वं तदङ्युखसुच्यते ॥ इति ॥ 

१, न्व्" क-पुस्तके नास्ति. 
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विष्कम्भकायचैरपि नो बधो वाच्योऽधिकारिणः))६३॥। 
अन्योन्येन तिरोधानं न इयाद्रसवस्तनोः । 

रसः श्रङ्गारादिः ! यदुक्तं धनिकेन- 
“न् चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्रतां नयेत् । 

रसे वा न तिरोदध्याद्रस्त्वरुकारलक्षणेः ॥› इति । 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
अथव्रकृतयः पश्च ज्ञात्वा योज्याऽयथाविधि । 

अर्थप्रङृतयः प्रयोजनसि द्धिदेतवः | 
तत्र बीजम 

.॥ (> यद्िसपेति 0 

अस्पमात्रं सथुदिष्ं बहुधा यद्विसपेति ॥ ६५ ॥ 
हेतुंबीं % [4 तदभिधीयते भ, 

फलस प्रथमो हेतुबीजं तदभिधीयते । 
+ कः 9 

यथा-रल्लावच्यां वत्सराजस्य रल्ावरीप्राप्तिहेतुदवानुकूव्यस- 

ङितो यौमंधरायणन्यापारः 1 यथा वा-- वेण्यां द्रौपदीकेशसंयमन- 
हेतुभीमसेनक्रोधोपचितो युधिष्िरोत्साहः । 

4, छेदे [९ ५ 

अवान्तराथेविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम् ॥ ६६ ॥ 
यथा-रलावल्यामनज्गपूजापरिसमाप्तौ कथार्थविच्छेदे सति 

कायेरपील्छैदिना अङ्कैर पीलयर्थः । अधिकारिणः अधानफलप्रभोः । वस्वरुकार लक्षणः 
वस्छरंकारखसूपैः 1 बहुधा विसर्पति सह कारियोगेनोपचितं सद्विविधावान्तरकरायीणि 

जनयति } फलख अ्रधानफरसखय प्रथमः अधानम् 1 देवाजुद्ल्यखाल्ितो दवायुगुण्यो- 
पचितः । द्रौपदीकेशसंयमर्नं - प्रधानफलम् । रान्रुवधादीन्यवान्तरफलानि । उद्धे- 

[1 [1 

1, विष्कम्भक्ायैरिति । यदुक्तं महर्षिणा्टाद्ाध्याये-*अङ्क प्रवेशके वा प्रकरणमा- 

निल नारके पि । न वधः कर्तव्यः साचस्तत्र स नायकः ख्यात्तः ॥ अवतरणमेव 

कार्यं संधिवौ हणमेव वा निलयम् । बहुभिः कार्यविरेषैः प्रवेद्यकैः सचयेद्धाि ॥ इति ॥ 

&. बीजमिति । अत्र विदेषो मातृयुक्ताचार्येरभिहित्तः--“फकर थस्य हि संदारः फर- 

बीञ तु तद्भवेत् । वस्तुबीजं कथा ज्ञेया अ्थवीजं तु नायकः ॥ इति । पूर्वमद्पोदि्टः 

पश्चाद् बहुधा विस्तार शारी का्यैफलको देतुविशेषो वीजवद् बीजमित्युच्यते ॥ 

8. अवेति । अवान्तरकथाविच्छेदे तत्संधानकारी बिन्दुः 1 ~ जरे तेरबिन्दुवत्रसारि- 

त्वाद् बिन्दुरिति व्यपदि द्यते ॥ 
१ 1 

पजान नि थ भो नाका 

१, भयथा इ लयधिकं क-ख-ग पुस्तकेषु. 
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'उदयनयेन्दोरिवोद्रीक्षतेः इति सागरिका श्रता “(सदषम्)) कर्थं 
एसो सो उदञणणरिन्दो इत्यादिरवान्तराधंदेठः । 

व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते । 
यथा-- रामचरिते स॒ग्रीवादेः, वेण्यां मीमादेः, शाङुन्तङे विदृष- 

कस्य चरितम् । 
पताकानायकख खान्न खकीयफरान्तरम् ।॥ &७ ॥ 
मर्भे संधौ विम घा निवोदस्तख जायते । 

यथा--युग्रीवाद् राज्यप्राघ्यादि । यत्तु सुनिनोक्तम्-- 
त ५ ¢ ९ ~ 
ओं गमादा विमश्ोद्धा पताका विनिवतेते ।' इति; 

द्कारणमनन्तरोत्थपनहेतुः । कथमिद्यादि । †कथमेषः स उदयननरे्ः" इति 
संस्कृतम् । व्य.पि निर्वहणपर्यन्तं स्थायि पाव्रान्तरनिष्पायं अरधानफरसाघनं आस 
ज्चिकं दृत्तं कर्म \ व्यापीयसख व्याद्रत्तिमाह-पताकेति । पत्ताकाया नायकख 
खामिनः खकीयं खमा्रोपकारि यत्फखान्तरं “न पताका-? इदयसुषङ्गेणान्वयः। अख 
व्यापकलाभावमुपपादयति--गरमै इति । “संधो इति काकाक्षिन्यायेन उभयत्रा- 
न्वेति । निर्वाहः समाप्तिः । तस्य फएलान्तरसय ।! फरान्तरे मुनेः परताकापद 
म्रयोगस्याभिनवयुप्तपादाचा्यन्याख्यानेन मोणखमुपपाय खोक्तबिरोधं परिहदै- 

1. उदुयनस्येति । 'अस्तापास्तस्मस्तमासि नभसः पारं प्रयाति रवावास्थानीं सम्य 
समं नुपजनः सायंतने संपतन् । संग्रयेष सरोरुहययुतिसुषः पादांस्तवासेवितुं प्रत्यु्कष- 
छतो दृश्ासुदयनयखेन्दोरिवोद्दीश्चते ।> इति तु समस्तम् ॥ 

2. व्यापीति । यदुक्तं भरतेन--भ्यदुत्तं हि पराथ स्यास्मपानसखोपकारकम् । प्रा. 
नवच्च कल्प्येत सा पताकेति कीतिता ।॥ इति ॥ 

3. आ गभौदिति । एतदुत्तराधं तु “कसा्यसान्निवन्धोऽस्याः पराथैः परिकीयते ॥ 
इति ॥ 

9. “वृत्ते चरितं फलान्तरम् ) पत्ताकेति कैपांचिन्मतं दुषयत्ति-पताकानायकस्येति । फङान्तरं प्र~ 

कुतप्र्रोजन।लुपकारि "न पताकाः इलयन्वयः । तव हेतुमाह-- गर्भ इति । निवौहः समासतिः । तस्य एका 

न्तरस्य पताका निर्वहणपर्थन्तससिन । इद तु गर्भादौ नायकस्य फलन्तरे मासङ्गिकव्वेनैव छाक्षणिकपता- 

कापदभयोगसच्वेऽपि तस्य व्यापकत्वामावेन पताकालक्षणाव्याप्तिरिति तस्या छक्ष्यत्वमङ्गीकरोति पताका 
नायकस्येति 1 रक्षयव्वाङ्गकारे खनग्याप्ति दरयति-- गओ इति । निवीहः समाप्तिः 1 तस्य फलान्तरस्य 
समाप्यत इति नास्य पताकात्वमिति भावः । नसु तत्र मुनेः पताकापदप्रयोगल्यैव पताका । सलयम् । 

स च लाक्षणिको न मुख्य इत्याह-यद्िति । नायकफलं नायकस्य प्रासङ्गिकं फडान्तर् न तु वास्तविकी 
पताका । तत्र देतुः--निवहणेति । म्देशस्थमेकदेखवुन्ति । सु्रीवराग्यप्राप्लादौ प्रासज्ञिकमरदेखस्थे ना. 

यक.फकान्तरे प्रकरीव्यवहाराभावात्तत्रातिग्य।प्तिरिति प्रकरीलक्चभे तद्धेदं न्विदयातिव्या्तिम॒द्धरति- म“ 

करीति” इति पाठमेद्ः पुस्तकान्तरे, 
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तत्र “पताकेति } पताका नायकफङं निर्वहणपर्यन्तमपि पताकायाः 
वृत्तिदरौनात्' इति व्याल्यातमभिनवगुषपददिः । 

प्रासङ्किकं प्रदेश्चस्थं चरितं प्रकरी मता | ६८ ॥ 
यथा--कुरपत्यङ्के रावणजटायुसंवादः । 

प्रकरीनाथकख खान खकीयं एरान्तरम् । 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यननिबन्धनः ॥ ६९ ॥ 
समापनं तु यन्सि््ये तत्काथेमिति संमतम् । 

यथा-रामचरिते रावणवधः ¦ 

अवयाः पश्च का्यंख प्रारन्धसय फलाथिभिः ।७०॥ 
आरम्भयलग्राप्याज्ञानियताप्चिषफलागमाः । 

त्त्र 

भवेदारम्भ ओत्मुक्यं यन्मुख्यफरसिद्धये 1 ७१ ॥ 
यथा-रलावल्यां रल्रावल्यन्तःपुरनिवेशा् यौ्गधरायणसेस्षु- 

क्यम् । एवं नायक्नायिक्ादीनामप्यौर्ुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम् । 
परयलस्तु फएावाप्रौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः। 

यथा रलावल्यास्--"तह वि ण अस्थि अण्णो द॑सणडउवाओ त्ति जधा 

माह-यचस्विति । तत्र सुनिवचने । पताका पताकापदं \ गौण्या व्या नायक्रफरटं 
५ १०. £ क, (कि, ५ 

पताकानायकस्य फलान्तरम् । गोणत्वे हेवुमाद-{नेवहणाते । परकरीमाह- 

भासङ्क्किमिति ) प्रदेशस्थमेकदेशव्रत्ति । प्रासङ्गिकपदव्याव्ृत्तिमाद--प्रकरीति। 
म्रकरीनायकस्य प्रकरीखामिनः! खकीयं फरान्तरं प्रकृताजुपयोगि । “न प्रकरी" इदय- 

0 ५ [> ४ पेक्चितमिति $ नुषद्गेणान्वयः । यथा जटायो्ोक्षादिग्राघ्यादि । कार्यैमाह--अ 
आकाह्ितम, न तु प्रासङ्िकमिदयर्थैः । आरम्भ उपाये प्रथमघ्रद्रत्तिः । यच्निबन्धनः 

# ष. 

यटच्छाप्रयोज्यः । समापनं सामग्रीसमवधानम् । अवस्था अङ्गानि ! ओत्युक्य- 
सुत्कटरागः, “नायकश्च नायिकादयश्चः इति विग्रहः 1 अतो नेकरोषः ¦ तह वीति। 

1. प्रकरीति । मावप्रकारिकायां तु विद्चेषः--“खछोमाये वैदिकादीनां यथा पुष्पाक्ष- 
तादयः 1 अथर्तुवणनादिस्तु प्रसङ्गे प्रकरी भवेत् ॥ इति । यथा साङुन्तङे षष्ठाङ्क-- 

नतः ्रविशशति चूताङ्करमवलोकयन्ती चेटी । अपरा च पृष्ठतस्तस्याः !* इत्यादिना नेपथ्ये 
इत्यन्तेन ॥ 

2. भ्य इति । यदुक्तं नाय्यश्ाखे-“भपदयततः फलप्रार्धिं यो व्यापारः फलं प्रति। 

परं चोौत्युस्यगमनं प्रयलः परिकीर्तितः ॥ इति ॥ 
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तधा आदिं जधासमीषहिद कृरदस्सम् । इद्यादिना प्रतिपादितो 

रलावस्याधित्ररेखनादिवैत्सराजसंगमोपायः । यथा च-रामचरिते 
समुद्रबन्धनादिः | 

उपाथापायश्चङ्ाभ्यां प्राप्याशा प्राप्निसंभवः ॥ ७२ ॥ 
यथा-रलावल्यां त॒तीयेऽङ्क वेषपरिवतेनाभिसरणदेः संगमोपा- 

याद्वासवदत्तारक्षणापायदाङ्कया  चानिर्धारितेकान्तसंगमरूपफरप्रा्ि- 
त्याला । एवमन्यत्र | 

अपायाभावतः प्राप्रिनियताभरिस्त॒ निधिता । 
अपायाभावान्निषीरितेकान्व॑फरपरा्तिः । 
यथा रलावस्याम्--'राजा- देवीप्रसादनं स्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं 

परयामि ।' इति देवीरक्षणापायसख प्रसादनेन निवारणाननियतफरुपािः 
सूचिता 

सावखा फलयोगः सादः समग्रफलोदयः ।॥ ७२ ॥ 
यथा-रज्ावल्यां रल्लावरीलखभश्चक्रवा्तिखवरुक्षणफरान्तररमस- 

हितः | एवमन्यत्र | 

यथासंख्यमवखाभिराभिर्योगात्तं पञ्चभिः | 
प्श्वधेवेतिवत्तखय भागाः स्युः, पञ्च संधयः ॥ ७४ ॥ 

तष्टक्षणमाह-- 
अँन्तरेकाथेसंवन्धः संधिरेकान्वये सति । 

एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकपयोजनसंबन्धः 
संधिः | 

तथापि नास्यन्यो दशेनोपाय इति यथा तथा आख्य यथासमीहितं करिष्यामि ।* 
इति संस्छृतम् । उपायश्च, अपायस्य प्रतिबन्धकस्य राङ्क च ताभ्याम् ।! प्रतिः 
फलग्रापरैः संभवः संभावना । संशय इति यावत्, सावस्थेति । समभ्रयानेक- 
फर्स य उदयः सा फख्योगः फरागमो नामावस्था । अन्यत्र वीरचरितादौ सीता- 
काभादिसदहितो रावणवधादिः । संधिमाह-यथासंख्यमिति । आभिरनन्तरो. 

1. अन्तरेति । मन्दारमरन्देऽप्युक्तम्--“ुख्यप्रयोजनवद्यात्तथाङ्गानां समन्वये 
अवान्तराथेसंबन्धः संधिः सरंधानरूपतः !)* इति ॥ 

१. ररूथ' इति क-युस्तके नास्ति, २. “सङ्क इत्यधिकं क-पुस्तके, ६, “चः क, 
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तद्धेदानाद-- 
सुखं प्रतिभुखं भर्म विभदो उपसंहतिः ॥ ७५॥ 
इति पश्चाय मेदाः स्युः करमाष्टक्षणषुच्यते । 

यथोदहे्ं रक्षणमाह-- 
य॒त्र बीजससुत्यत्तिनोनाथेरससं भवा ।। ७६ ॥! 
म्रारम्भेण समायुक्ता तन्धुखं परिकीर्तितम् । 

यथा-रलावल्यां प्रथमेऽङ्के । 
फरग्रधानोपायख मुखसंधिनिवेशिनः ॥ ७७ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्धेदो यत्र प्रतिशुखं च तत् । 

यथा-रलावल्यां द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनु- 
रागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तसय ससंगता-विदृषकाभ्यां ज्ञायमानतया 
िंचिटकष्यस वासवदत्तया चित्रफर्कवृत्तान्तेन किचिदुन्लीयमानस्यो- 
देशरूप उद्धेदः । 

फटग्रधानोपायख प्रायुद्धिन्नखय किचन ॥ ७८ 
गर्भो य॒त्र सयुद्धदो दासन्धेषणवान्युडः । 

फरुसय गमीकरणाद्वमः । यथा रलावल्यां द्वितीयेऽङ्क--सुसं- 
गता- सहि, अद्खिणा दार्णिं सि तुमं जा एवं भद्िणा हत्थेण गहि- 

दा वि कोवं ण मुश्चसि।' इत्यादौ सस॒द्धेदः। पुन्वासवदत्ताप्वेरो हासः 
तृतीयेऽद्--“तद्वार्तन्वेषणाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः ।' इ्यन्वे- 
षणम् । 'विदृषकः--ही ही मोः, कोसम्बीरज्ञरमेणावि ण तादिसो 
पिअवअस्सस्स परितोसो जादिसो मम॒ सञआसादो पियवरणं सुणिज 

नाभिः ! अख संधेः \ कमादुद्शक्रमात् ! अर्थो वस्तु, रसः शद्वारादिः, तयीः 
संमवो व्यञ्च यत्र ! रक्ष्यारक्ष्य इव । किंचिषछक्ष्य इलर्थः । उद्धेद उदेशः, 
अचुरागरूपवीजसय । उखुसंगता सागरिकाया वयस्या । प्रागुद्धिन्नय प्रतियुखो- 

दख ! हासस्िरोभावः ! सहीति । (सखि, अदक्षिणेदानीमसि लं या एवं भ्रा 
दसेन ग्रहीतापि कोपं न सुद्सि ।' इति संतम् । दी दीति । "केशाम्बी- 
राज्यङाभेनापि न ताडशः प्रियवयस्य (हृदय) परितोषो यादृशो मस सका्ञादय 

1. फडेति । नाय्यशाक्ेऽपि--“उद्धेदस्तख बीजस प्राहषिरप्राक्तिरेव वा । पुनश्वान्वे- 

षणं यत्र स गभ॑ इति संङ्ितः ॥` इति ॥ 
मनन त भमन 

१, भ्विमर्षम च्, 





षष्ठः परिच्छेदः । २८५ 

यथा वा--चाङन्तले सप्तमाङ्के चढुन्तरभिनज्ञानादुत्तरोऽ्थराशि; ! 
एषामङ्गान्याह-- 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विरोभनम् ॥ ८१ ॥ 
युक्तिः प्रा्धिः समाधान विधानं परिभावना । 
उद्धेद्ः करणं मेद् एतान्यङ्गानि वे मखे | ८२॥ 

यथोदेखं रक्षणमाह- 
¢ ९ 

कन्याथेसख सयुत्पत्तिरूपक्षेप इति स्मृतः 
कृाव्याथे इतिवृत्तरक्चणप्रस्तुताभिषेयः | 

यथा वेण्याम्--"भीमः- 

'लाक्षागृहानरु-विषान्न-सभाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृ । 

आप्य पाण्डववधूपरिधानकेशा- 
न्खसा भवन्ति मयि जीवति धार्वरष्ट्ः ॥' 
¢ 9 भ 

सथुत्पन्नाथबादस्यं ज्ञेयः परिकरः पुनः! ८३ ॥ 
यथा तत्रैव-- 

८ $ भ, + क ~ 

म्वृद्धं यद्वैरं मम खट शिशोरेव कुरुभि- 
न तत्रार्यो हेतुने भवति करीरी न च युवाम् । 

जरासंधस्योरःखर्मिव विषढं पुनरपि 
रुधा भीमः संधिं विघटयति यूयं घटयत }' 

विग्रहः । एषां सुखादीनाम् 1 द्रादययुखसंध्यङ्गान्याह-उपश्चेप इति । समुत्त्तिः 
संक्षेपेण उपक्षेपणम् । कचित् “ससुल्क्ििः' इति पाठः । खाक्षेत्यादि । अव्र वैरभ- 

कासनेनात्मसंभावनया च वेरोद्धारप्रकारसेतिद्रत्तस सूचनम् । बाहुस्यमतिशयेन 
सूचनम् । मम भीमख कधा ! रिद्यत्वेनात्मनिदेशः 1 आयो युधिष्ठिरः ! युवां न- 
कुखसद्देवो ! विरूढं निशितं विशार च । अत्र संधिविधटनेन वैरोद्धरणग्रकारस्या- 

1. क्षेति । लाक्षया निभितं गृहं रक्षायृं तत्र दत्तोऽनलो वधिः । विषेण मिध्रि- 

तमन्नम् । चूतक्रीडा्थं सभायां प्रवेशः । एतैः ॥ 
2. जरेति । जन्मकाङे मगधराजस्य छरीरं द्विखण्डमासीत्, तच्पुनजरानामिकय। 

राक्षस्या योजित्तम् , तस्माज्जरासंष इति नाम जातम् ॥ 

१, "भीमः इति क-ख-ग-पुस्तमेषु नास्ति, 2» "च खटुः क. 
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तन्निष्पत्तिः परिन्यासः 
यथा त्त्रैव-- 

(चञ्चद्धुजञ्रमितचण्डगदाभिषात- 
संचूर्णितोरुयुगर्य घुयोधनख । 

स्त्यानावनद्धघनशोणितश्ेणपाणि- 
रुत॑सयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥' 

अत्रोपक्षेपो नामेतिवृचरक्षणस्य काव्यामिधेयसय संकषेपेणोपक्षेपण- 
मात्रम् । परिकरस्तस्येव बहुरीकरणम् । परिन्यासस्ततोऽपि निश्वयाप- 
तिरूपतया परितो द्दये न्यसनम् । इत्येषां मेदः! एतानि चाज्ञानिं 
उक्तेनैव पौवीपर्येण भवन्ति । अङ्गान्तराणि वन्यथापि। 

गुणाख्यानं विलोभनम् । 
यथा तत्रेव--्रोपदी-- णाध; किं दुक्रं तए परिकुविदेण } 

यथा वामम चन्द्रकखयां चन्द्रकरूवणेने--“सेयम्, तारुण्यस्य वि 
रासः-- इत्यादि । यत्त॒ राङुन्तखदिषु " मरीवामङ्गामिरम- 
इत्यादि सृगादिगुणवणेनं तद्धीजा्थंसंबन्धामावाच्च संध्यज्ञम् । एव- 
मङ्गान्तराणामप्युद्यम् । 

सप्रघधारणमयमना बः 

यथा--वेण्यां सहदेवो भीम॒प्रति--'आय॑, कँ महाराजसंदेशो 
ऽयमब्युखन्न एवार्येण ग्रृहीतः। इत्यतः प्रभृति यावद्धीमवचनम् । 

धिकसूचनम् । अस्याधिकसूचितस् निष्पत्तिनिश्वयापत्तिः ! स्त्यानेति । स्त्यानेन 
समूहेन अवनद्धं संबद्धं यद् घनं निविडं शोणितं तेन शोणः पाणियख्य सः । उत्त- 
सयिष्यति विभूषयिष्यति । अन्रायन्तसूचितसय निश्वयोपादानम् । उपक्षेपादीनां 

त्रयाणां मेद् स्पथ्यति-तनरेव्यादिना । 1कामति । “क दष्करं लया परिकुपि- 

तेन) इति संस्कृतम् 1 हा (विखा)सः प्रकाशः । बीजार्थख कायैख । एवमङ्गान्तरा- 

णाति ! बीजार्थसंबन्धेऽङ्गलम् । नान्ययेदय्थः 1 युक्तिः कर्तव्यलनिश्वयः। अग्यु- 

1. स्लयानेति । स्त्यानं लिग्धम् । “स्यानं ह्िग्पे ्रतिध्वाने घनस्वारुस्ययोरपिः इति 

मेदिनी 1 अवनद्धं घं यद् धनं सान्द्रं शोणितं रक्तं तेन शोण) रक्तवण। पाणी यस्य सना 

2. म्रीवेति ! भ्यीवामङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति खन्दने बद्धदृष्टिः पश्चा्धन भ्रविष्टः इर- 

पतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम् । दर्भैर घौवरीढेः भमविदृतयुखभंदिभिः कीणेवत्मा पर्यो- 
दमष्ठतत्वाद्धियति बहुतरं स्तोकसुव्यं। प्रयाति ।` इति तु समस्तम् ॥ 

वीः 

9, क-ख-ग-पुस्तकेषु शछोकोभ्यं संपूण व रिखितः, 
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्युप्मान्हेपयति क्रोधाष्टोके शचुकुरक्षयः | 
न रज्यति दाराणां सभायां केराकषंणम् ॥' इति । 

प्रा्षिः सुखाभमः । ८४ ॥ 
यथा ततरैव--भमश्चामि कौरवद्यतं समरे न कोपात्- इत्यादि । 

(्रोपदी- (ला । सदधम् ! ) णःध; अस्युदपुव्वं कसु एदं वणम् । 

ता पुणो पुणो मण॥ 
बीजसागमनं यत्त॒ तत्समाधानमुच्यते । 

यथा त्त्रैव--*( नेष्ये) भो भो विराटद्रुपदप्रसृतयः, श्रूयताम्- 
यत्सत्यततभङ्गमीरुमनसा यतेन मन्दीकृतं 

यद्विसर्ठ॑मपीहितं शमवता रान्ति कुरसेच्छता । 
तदयूतार िसंमृतं गृपयुताकेशाम्बराकषंणे 

क्रोधज्योतिरिदं महत्कुर्वने य।धिष्ठिरं जम्भते ॥* 
अत्र “खस्था भवन्ति मयि जीवति--'इत्यादिवीजस्य प्रधाननायका- 

भिमतत्वेन सम्यगाहितस्वास्समाधानम् । 
सुखटदुःखकृतो योऽथेस्तद्विधानमिति स्मृतम् ॥ ८५ ॥ 

यथा बारुचरिते- 
“उत्साहातिशयं वत्स तवं बास्यं च पर्यतः । 

मम हषैविषादास्यामाक्रान्तं युगपन्मनः 1 
यथा वा मम प्रभावत्याम्--भनयनयुग।सेचनक्रम्- इत्यादि । 

कुतूहरोत्तरा वाचः ग्रोक्ता तु परिभावना । 
त्पन्नोऽविचार्यः । हेपयति कनयति \ णाधेति नाध, अश्रुतपूवं खल्तिदं वचनम् । 
तत्पुनः पुनरमण । इति संस्कृतम् । आगमनं प्रधाननायक्रािमतलेन ज्ञानम् । चूतम- 

ऋीडेवारणिर्नियन्यनकाष्ं तेन संगरतसुत्पादितम् ! उत्सादहातिह्यमिति। श्रीरामं 
ग्रति मा्वसयोक्तिरियम् । बाल्यमविचारितं कर्म हरकायकभङ्गरूपम् । यद्रा बाल्य 

वारुकलम् । बालकेन सह समरः कर्तव्य इति दुःखम् । अत्र भागैवस्य श्रीराम 

पराभवोयमरूपोऽर्थः खुखडुःखाभ्यां विदितः । कतृहकोत्तराः कतु कबटुखाः । 

1. प्राक्िरिति । नास्वशाद्ञेऽ्युक्तम्--उखाथस्याभिगमनं प्राप्तिरिव्यमि धीयते 

इति | 

2. महदिति 1 चृपसुताकेशाम्बराकर्षणैमेहदिति योजना ॥ 
व 8) 

१, कुरे" खग; "बङेः घ्. 
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यथा--वेण्यां द्रौपदी युद्धं सया वेति संशयाना तूर्यशब्दानन्तरस् 
"णाध; किं दाणिं एसो परुजजणर्हरस्थणिदमत्थरो खणेखणे समरदु- 
न्दुभी ताडीञदि ॥ 

बीजाथेख प्ररोहः खादुद्धेद्ः 
यथा तत्रैव-्रौपदी-णाध; पुणो वि तए समासासहदव्वा । 
मीमः- 

भूयः परिभवह्घान्तिङुजाविधरँरिताननम् । 
अनिग्रोषितकौरव्यं न पयसि वृकोदरम् ॥ 

करणं पुनः ।॥ ८६ ॥ 
प्रकृताथेसमारम्भः 

यथा तत्रैव-- देवि, गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय }' इति। 
भेदः सेंहतमेदनम् । 

यथा तत्रैव--“अत एवाय प्रमृति भिन्नोऽदं मवच्यः ।' "केचितु 
“भेदः प्रोत्साहना' इति वदन्ति । 

अथ प्रतिमुखाङ्गानि- 

विरासः परिसपच विशते तपनं तथा ॥ ८७ ॥ 
नमे नमेदयुतिधेव तथा प्रंगमनं पुनः 
विरोधय प्रतिुखे तथा स्यात्पयुपासनम् ॥ ८८ ॥ 
पुष्पं वन्रयुपन्यासो बेसंहार इयपि । 

तत्र 
समीहा रतिभोगाथो विरास्र इति कथ्यते ॥ ८९ ॥ 

णाध किमिति । (नाथ, किमिदानीमेष भ्रख्यजकरूधरस्तनितमन्थरः क्षणे क्षणे 
समरदुन्दुभिस्ताञ्यति ।' इति संस्कृतम् । प्ररोद्यो भवत््रयपवेनोद्धावनम् । णाघेवि। 
नाथ, पुनरपि लया समाश्वासयितनव्या । इति संस्कृतम् । विधुरिताननं नतमुखम् । 

म्रकृतार्थस्य सम्यगारम्भः। संहतानामविरद्धकर्मलन मिलितानां मदनं संघाताचा- 

1. मेद् इति । ऋषिणाप्युक्तम्--“संधातमेदनार्थो यः स मेद इति कीतितः \**इति॥ 
2. केचिदिति । दद्चरूपककारादयः ॥ 

१. चवन्धुरिताननम् घ. >. सहति" क-ख-ग-व, ३. विधत" क. ४. तपनम्" क_-ख-ग, 
५. श्रगयणम्" इति नाव्यस्चाछ्र-दसरूपकस्थः पाठः, ६. "निरोधः इति नाव्वशान्न-दश्चरूपकस्थः पाठः 



षष्ठः परिच्छेदः | २८९ 

रतिरक्षणस्य भावस यो हेतुमूतो भोगो विषयः परमदा पुरषो वा 
तदर्था समीहा विलासः । यथा शाङ्ुन्तले-- 

“कामं परिया न सुरमा मनस्तु तद्धावददनाय।सि । 
अङ्ृतार्थऽपि मनसिजे रतिमुमयप्राथना कुरुते ॥' 

इष्टनष्टाचुसरणं परिसपेथ कथ्यते । 
यथा श्ाकुन्तले--"राजा--भवितव्यमत्र तया । तथा हि | 

सभ्यु्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात् । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्किद्दयतेऽमिनवा ॥" 

कृतस्याचुनयसादौ विधुतं त्रपरिग्रहः ॥ ९० ॥ 
यथा तत्रैव--“अरं वो अन्तेउरविरहपल्स्ुएण राएसिणा उवरु- 

दधेण } कैच भविधरुतं खादरतिः' इति वदन्ति । | 
उपायादशचनं यत्त॒ तापनं नाम तद्धवेत् । 

रनम् 1 त्रयोदश प्रतिमुखाद्न न्याद--विखास इति । तदर्था तदुपमोयार्था । 
समीहा स्प्रहया ! तसयाः भ्रियायाः मावः सुरतचेष्ा च दर्थ च ते आयासति 
वाञ्छति ! रतिं प्रीतिम् । अकृतार्थं अकर्तकार्यै ! उभयोः भ्रियामावदरशनयोः 
प्रार्थना कामना । इष्टस्य अभीष्ट नष्टस्य अदृष्टस्य अनुस्रणमन्वेषणम् । अवगाढा 

अतिनिन्ना । पदपङ्किः पदचिहश्रेणी ! अलं वो इति । “अङं वोऽन्तःधुरविरहपदु- 
त्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन ।` इति संस्कृतम् । सदया कृतस राजावस्थानानुनयस्य 
[1 

"~= च त माता १७०५१ १५१४५१०५. जन १५१०५. 

(न 

1. अक्रतेति । मनसिजेऽक्ताथऽप्युमयप्राथना स्वस्वाभिलापो रतिं रागं यतः कुर्ते 
म्रीतिसुत्पादयति । अहं तत्र गमिष्यामि, तामेव वक्ष्य इत्यात्माभिरपषः । एवं मां प्रति 

तस्या अप्यभिलाषो मनसिजऽक्रतार्थे संभवति ॥ 

2. अभ्युन्नतेति । पुरसताःपादा्मागेऽभ्युच्रता । उक्नतत्वं च पश्चाद्धागापेक्षया । प- 

श्वात्पाह्णिरेदे ॥ 
8. केचिदिति । दशरूपककारादयः । काव्येन्दुप्रका्चकारा अपि (इष्टानवप्िरचित्तार- 

तिर्वधुतमुच्यते ।* इति तछक्षणं वदन्ति । यासां दयामलिमानमानयत भोः सान्दरमर्पा- 

कू चैनौम॑न्रं तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत शेतोत्पलानां श्रियम् । चन्द्रं चूणंयत क्षणाच कणाः 

करत्वा रिापद्के येन द्रष्टुमदं क्षमे दश दिश्स्तद्वकमुद्राङ्किताः ॥' इत्युदाहरन्ति च ॥ 

4. तापनमिति । दश्चरूपके तु तापनस्थरे दामो निर्दिष्टः । तथा च तद्वाक्यम्-- 
^ (4 थै *तच्छमः शमः” इति ! तच्छब्देन पूरैनिर्दि्टा जरतिग्रद्यते तस्या उपल्लमः शम इति तदर्थः । 

१, १ष्टक. २. गविधृतः घ, 

सा०द्> २५ 
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यथा रलावस्याम्--'सागरिका-- 
दुहहजणाणुराओ कलना गुरुं परसो अप्पा । 
पियसहि विसम पेम्मं मरणं सरणे णवरि एकम् ॥' 

परिहासवचो नमं 
यथा रलञावल्याम्--“सुसंगता- सहि? जस्स किदे तुमं आदा 

सो अअ दे पुरदो चिहृदि । सागरिका-- (साभ्यसूयम् । ) कस्स किदे 
जह जाजदा । सुसगता--जरं अण्णसंकिदेण । णं चित्तफरूञस्स ॥ 

दयुतिस्त॒ परिदहासजा ॥ ९१॥ 
नमेदयतिः 

यथा तत्रैव--“सुसंभता-- सहि, दक्खिणा दाणिं सि तुमं जा 
एव्वं भद्धिणा हत्थावरुभ्िदावि कोवं ण सुच्चसि । सागरिका- 
(सभरूनङ्गमीषद्विदसख ।) सुसंगदे, दाणि वि कौरिदं न विरमसि ॥ के- 
चिनत्तु-दोष्॑याच्छादनं हास्यं नमद्युतिः' इति वदन्ति । 

1 

राज्ञा अपरिग्रहः ! अरतिरवज्ञा । दुदेति । दुकुभजनायुरागो लज्जा गुर्वी 

परवश आत्मा । श्रियस्खि विषमं प्रेम मरणं शरणं केवरुमेकम् ॥ इति 

संस्कृतम् ! णवरिअ-शब्दः केवर्थों देशी । सहति । सखि, यख ते लमा- 
गता सोध्यं ते पुरतस्ि्ठति । इति संस्कृतम् । “कृसय कृते अहमागता ।* इति 

संस्कृतम् 1 “अरमन्यशङ्कितेन ! नु चित्रफख्कख ।' इति संसृतम् । सखि, अद्- 

क्षिगेदानीमसि लं या एवं म्र हस्तावरुम्बितापि कोपं न सुञ्वसि ।' इति 

संस्कृतम् 1 “संगते, इदानीमपि क्रीडितं न विरमसि । इति संस्कृतम् 1 
जान क शा ५५५४५ प ीद््ं 

यथा रलावस्याम्-- ‹राज्ञा--वयस्य, अनया ठ्खितोऽहमिति यत्सल्यम्› आत्मन्यपि मे 

बहुमानः । तत्कथं न पद्यामि । इति प्रक्रम 'सागरिका--(आत्मगवम्। ) दिम, सम- 

स्सस । मणोरहो वि दे एत्तिअं भूणि ण गदो ।› इति किंचिदरस्युपद्चमाच्छम इति तद्दा- 

हरणम् । काव्येन्दुप्रका शेऽपि 'शमोऽप्तेजमो ज्ञेयः इति तयेव लक्षणम् । ““्चाङुन्तले 

दाङुन्तलायामनुर्तस् राज्ञो ब्राह्यणकन्यात्वेनारतो पुनः (असंशयं क्षत्रपरियदक्षमा-? 

इत्यादिनारतेरूप्माच्छमः> इत्युदाहरणमात्रे भेदः । मन्दारमरन्देऽप्येवमेव तषछक्षणं वि- 

दितम् ॥ 

1. परीति । नाव्यशच्छेऽप्युक्तम्--(क्रीडाथं विहितं यत्र हास्यं नमति तस्स्णरतम् ।* 

इति ॥ 
‰. दोषेति । तथा च भरतः--(दोषप्रच्छादनार्थं तु नम॑द्युतिरिति स्तम् ।` इति । 

अत एव कान्येन्दुप्रकादरकातेऽपि °नमैचुतिः कोपयुधचिः" इत्ति तटक्षणं चकार ॥ 
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म्रममनं वाक्यं खादुत्तरोत्तरम् । 
यथा विक्रमोर्वदयाम्-'उवेशी--जञदु जयदु महाराओ ! 

राजा--मया नाम जितं यख त्वया जय उदीर्यते }' इत्यादि । 
विरोधो व्यसनग्राध्षिः 

यथा चण्डकोशिके --राजा--नूनमसमीक्षयकारिणा मया अन्धे- 
नेव स्फुरच्छिखाकसपो च्वलनः पद्धयां समाक्रान्तः । 

„ , कहसाचुनयः पुनः ॥ ९२ ॥ 
स्यात्पयु पासनं 

यथा रलावल्याम्--'विदूषकः-- मो, मा कुप्य 1 एसा हि कद्- 
लीघरन्तरं गदा !' इत्यादि । 

पुष्पं विशेषवचनं मतम् । 
यथा ततरैव-- “(राजा इते ग्दीत्वा स्प नाययनि 1) विदूपकः--भो 

वअस्स, एसा अपुव्वा सिरी तए समासादिदा । राजा--वयस्य, 

सत्यम् | 
श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजात पवः । 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष खेदच्छ्यासृतद्रवः 1 

प्रयक्षनिष्टुरं वजम् 
यथा तत्रैव--'राजा-कथमिहस्थोऽहं त्वया ज्ञातः । सुर्घ- 

गता-- ण केवरं तुमं समं चित्तफरूएम । ता जाव गदुअ देवीए 

णिवेददस्सम् + | 

उत्तरमुच्छषटतरस॒त्तरं यस्य तत् । “जयतु जयतु महाराजः ।* इति संस्कृतम् । 
व्यसनस विपदः प्रा्चिः। मोः, मा कप्य एमा हि कदलीग्रदान्तरं गता ॥ इति 

संसृतम् 1 एषा सागरिका ! विरोषसय प्रकर्षे वचनम् । “भो वयस्य, एषा अपूवा 

श्रीस्वया खमासादिता }` इति संस्कृतम् ! प्रक्ष साक्षारिषटुरं पुरुषवचनम् । वज्रव- 
प, 

द्ःखदल्ाद् वञ्जम् । “न केवलं लं सम॑ चिच्रफरुकेन । तयावद्रला देव्य निवेदयिष्यामि 

1. प्रगमनमिति । मन्दारमरन्देऽ्युक्तम्--"तस्यानुरागवी जस्य चोन्तसोत्तरमापभः । 

म्रकाद्धा्ं म्रगमनमिति नःस्यविदयो विदुः (° इति ॥ 

2. कृतस्येति । नाय्यशलेऽपि--्रुदवस्याुनयो यस्तु मदेत्तसर्युंपसनन् ४ इति ॥ 

3. विरोषेति । रागजनकमिदर्थः ॥ 

4. प्रत्यक्षेति । नाय्यशाखे महषिणाप्युक्तम्-विरक्षवचनप्रायं वज्रमिल्यभिधीयते 
इति!) 
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. | उपन्यासः प्रसादनम् ॥ ९२ ॥ 
यथा तनरैव--सुसगता-- महण; अङ् सङ्काए । मए वि भद 

णीए पसादेण कीटिदं जेव एदिहि | ता किं कण्णाभरणेण । अदो 
वि मे गरूअरो पसादो एसो, जं तुए अहं एत्थ आङिहिदत्ति कुबिदा 
मे पिअसही साजरिञा } एसा जेव पसादीयद् ।' केचितु--“उपप- 
तिक्तो थं उपन्यासः स कीर्तितः! इति वदन्ति । उदाहरन्ति 
च, तत्रेव--“अदिसमुहरा क्खु सा गन्मदासीः इति । 

चातुेण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते । 
यथा महावीरचरिते तृतीयेऽङ- 

'परिषदियद्षीणामेष वीरे चुधाजि- 
त्सहनृपतिरमाव्येरखोमार्दश्च वृद्धः । 

अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः 
प्रसुरपि जनकानामङ्ग भो याचकस्ते | 

इत्यत्र ऋषिक्ष्त्रादीनां वणानां मेरनम् । 
जभिनवयुक्षपादास्तु--व्ण॑शब्देन पात्राण्युपरक्ष्यन्ते । संहारो 

मेकनम्” इति व्याचक्षते । उदाहरन्ति च रल्ावल्यां द्वितीयेऽङ-- 
'अदो वि मे अअं गुरुजरौ पसादो-' इत्यादेरारभ्य णं हस्ये गेण्डिञ 
पसादेहि णम् । राजा- कासौ को । इत्यादि । 
इति संस्कृतम् । "भतः, अरं राङ्क्या । मयापि भव्यौः प्रसादेन कीडितमेव 

एतेः । तक्कि कणांमरणेन । अतोऽपि मे गुरुतरः प्रसाद एषः, यत्त्वया अहमच्र 
आङखितेति कुपिता मे श्रियसखी सागरिका । एषैव प्रसाद्यताम् । इति संस्कृतम् । 
उपपत्तिरहूुः, तया कृतः । "अतिमुखरा खल्वेषा गभदासी । इति संस्कृतम् । दासी- 
गभौजाता दासी गभ॑दासी । चलारो वर्णाश्वाहुर्वण्यैम्, त्स्योपगमनं मेरुनम् । 

“अतोऽपि मे अयं गुरुतरः प्रसादः ।` इति संस्कृतम् । “ननु हस्ते गहीला प्रसा- 

दय एनाम् 1: इति संस्कृतम् । अचर राज-विदूषक-सागरिका-खुसंगता-पनिाणां 
जनन 

1. उपेति । नास्य्ाखे विदमेगोपन्यासलक्षणमुपरभ्यते ॥ 

%. ऋषीणामिति । ऋषति वेदं पदयवीति कषिः । गदयथक्रानां ज्ञानाथैकल्वाद् धातू- 
नामनेकाथकत्वादवेह कपेदैरौने वृत्तिः । यास्कोऽपि ऋषिश्चब्दस्य प्रदृत्तिनिमित्तं वेदस॑बन्धि- 

दद्ंनमेव निर्णातवानू । ददनं च प्रलक्षीकरणं न चाक्चुषज्ञानमिति ॥ 
8. युधाजिदिति । युधाजिक्केकेथीञ्राता ॥ 
4, लोमेति । अङ्गराजश्च, यसे दरारथः शान्ताख्यां कन्यां दत्तवान पल्यङृत्तिकाम् 



षष्ठः परिच्छेदः । २९२ 

अथ गमाज्ञानि- 
अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः ।॥ ९४ ॥ 
संग्रहालुमानं च प्राथना शिश्चिरेव च ! 
तरो (तो)रकादिवलोद्रगा गर्भ स्युविद्रवस्तथा ॥ ९५ ॥ 
तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम् । 

यथा अश्व्थामाङ्क-- 
अश्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 

सरं रेषे गज इति रनर्व्याहृतं सत्यवाचा । 
तच्छर्त्वासौ दयिततनयः प्र्ययात्तस्य राज्ञः 

रास्राण्याजो नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच ॥ 

तत्वाथकथनं माभैः 
यथा चण्डकोरिके--राजा- भगवन्, 

गृह्यतामार्जितमिदं भायीतनयविक्रयात् । 
टोषस्ार्थे करिप्यामि चण्डाटेऽप्याहमम विक्रयम् ।+ 

रूपं वाक्यं वितकंवत् । ९६ ॥ 
यथा रलावल्याम्-'राजा- 

मनः प्रेव चरं दुक्ष्यं च तथापि मे। 
कामेनैतत्कथं विद्धं सम सर्वेः िरीमुखैः ॥' 
उदाहरणयुत्कषैयुक्तं वचनयुच्यते । 

मेलनम् । अत्र ्योद्दगमाङ्गान्याद--अभूताह रणमिति । व्याजाश्चयं छछसंब- 
द्धम् । तत्त्वार्थकथनं यथार्थकथनम् 1 गभेश्चय्या जरायुः । जगतामन्तकस्य यमस्य । 
भ 

क [क ` 

. पृथासूचुनेति । प्रधासनुना युधिष्ठिरेण ॥ 

. शोषे इति । रेषे वक्यसमाप्तो । 

. असाविति ! असतो द्रोणः ॥ 
, गृह्यतामिति 1 कौिकं प्रति राज्ञो हरिश्व्द्रस्योक्तिरेषा ॥ 
. रूपमिति । नास्यशाच्ञेऽ््युक्तम्--“चित्राथैसमवायो यस्तद्रुपमिति कौत्तितम् ।* ९ ॥> € £ ।-~ | 

इति [> षय 

0 8 । 

१, (तोटक इति नाव्यशाच्नादिषु पाटः. २. अचः. ६. किल! घ. ४. उत्तरां नास्ति 

ध -पुस्तके, 
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यथा अश्वत्थामाङ्क- 
धयो यः शखं बिभर्ति खमुजगुर्मदः पाण्डवीनां चमूनां, 

यो यः पाञ्चारुगोत्रे शिश्चुरथिकवया गर्भद्य्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कर्मसाक्षी, चरति समयि रणे यश्च यश्च व्तीपः 

कोधान्धस्तस तस्य खयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥' 

भावतखोपरुन्धिस्तु क्रमः खात् 
यथा शाङृन्तरे--'राजा-- साने खट॒विस्परतनिमेषेण चश्चुषा 

प्रियामवलोकयामि । तथाहि । 
उतनमितेकभरूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः | 
पुरक्राञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोङेन ॥' 

„ संग्रहः पुनः ।॥ ९७॥ 
सामपदानाथस्पन्ः 

यथा रललावल्याम्-राजा--साधु वयख, इदं ते पारितोषिकम् | 
( इति कटकं ददाति । ) 

रिङ्गादृहोऽनुमानता । 

(निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया इ्युक्तखक्षणस्य भावस्य तत्त्वोपल- 
ल्थियाथार्भ्यावुमवः । पदानि व्यवसितानि । अत्र य्यपि श्नूनेत्रादिविकरिस्त 
संभोगेच्छाप्रकाशकः । भाव एवाल्पसंरक्ष्यविकारो हाव इष्यते १" इत्युक्तरक्षणो 
दाव एव, तथापि विशेषतया तच्च स्थितिरिति नायुपपत्तिः ¦! सामेति । भरियव- 
चने साम, तेन दानेन चार्थस्य संपत्तिरिदयर्थः । इद्मिति । अत्र सामदानाभ्यां 
दूतपरितोषद्रारा सागरिकासंघटनादिरूपार्थसंपादनम् । लिङ्गाद् व्यासिपक्षधमेताभ्यां 
साधनज्ञानात् । उदो व्यापकताुभवः । “अनुमानताः इति ताप्रययः श्ार्थं । 

1. ्रतीप इति । मयि रणे चरति सति यो यः म्रतीपः प्रतिकूलो भवेदिप्य्थः | 
2. उन्नमितेति । येषैका श्रूलतोन्नमिता तदिक्खकपोलस्येव पुरुकान्चितत्व मिलकवच- 

नम् । मयीति सख स्याधिकरणत्वेन धन्यतां छभगंमन्यतां च ध्वनयति ! रतेः षष्ठयवस्थानुरागः। 
उक्तं च सुधाकरे--“अद्भूरपहवकलिकाप्रसूनपरिभोगमागियं क्रमः । प्रेमा मानः प्रणयः 
सेहो रागोऽनुराग इत्युक्तेः ॥* इति ॥ 

3. लिङ्ादिति। नाय्यशाखेऽप्युक्तम्--शरूपायुरूपगमनमनुमानमिति स्पृतम् !> 
इति ॥ 

मानन 



षष्ट; परिच्छेदः 
कटके २९.१५ 

यथा जानकीराघवे नारके-ररामः- 
लीरागतैरपि त॑शङ्गयतो धरि्री- 

माकोकनैर्नमयतो जगतां शिरांसि । 
तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौर- 
कायस्य सू्य॑तनयत्वमधृप्यतां च | 

रतिह्षोत्सवानां त॒ प्राथेनं ्राथेना भवेत् ॥ ९८ ॥ 
यथा रल्लावल्याम्-प्रिये सागरिके 

रीतांडरखसरत्पटे तव दरौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भाक्तम्भनिभं तथोरुपुगं वाहू मरणालोषमो । 

इत्याहादकराखिरङ्गि रभसानिःचाङ्मालिज्ञय मा- 
मङ्गानि ल्वमनङ्गतापविधुराण्येद्येहि निर्वापय ॥? 

इदं च प्राथनाख्यमङ्गम् } यन्मते निर्वहणे भूतावसरप्वंस्पशसि- 
नामाङ्ग नासि तन्मतानुसारेणोक्तम् ! अन्यथा पचषष्िसंस्यतप्रसङ्गात् | 

रदखा्थंख तूद्धेदः शिपिः सात् 
यथाश्चत्थामाङ्क-- 

“एकसेव विपाकोऽयं दारणो मुवि वर्तेते । 
केशग्रहे द्वितीयेऽसिनूनं निःरोषिताः प्रजाः ॥' 
् नो(तो )टकं पुनः । 
स्रन्वचाङ् 

तरद्वयतः कम्पयतः । तस्य लक्षणस्य । अजुमान(प)यति अनुमानविषयीक- 
रोति । अत्र टीलागमनप्रयुक्तष्भ्वीकम्पनादिकं साधनम् । श्रार्थनं भिक्षा । 
पद्मानुकारौ पद्मतुव्यौ । भूतावसरलात् । प्रार्थनायां प्राप्तविषयलवात् । अन्यधा 

निर्वहणे प्रशस्तिसत्वे पश्चषष्टिसंख्यत्वे को दोष इति चेत्, संव्रदायविरोध इति । 
एकस्य दरौ पदीकेचग्रहसय । द्वितीये द्रोणसंबन्धिनि । संरब्धस्य ख्य वाह्! 

जयतिभ १०५५७०५९ 

1. तर्ज्गयत इति । तरङ्गयत इति षष्ठयन्तं पदम् । एवं नमयत्त इत्यपि ॥ 

2, इतीति । चन्द्रादिसादृश्येन अङ्गानां मदनानलतापनिकौपणक्षमत्वं द्वित् \ 
3. संश्म्येति । उक्तं च नास्यश्चाल्चे--“संरम्भवचनप्रायं तोटकम्? इति ॥ 

4. संप्रदायेति । संप्रदायस्तु “चुः यान्येतान्यज्भानि संधिषु" इति मदरषिणा 
निदिं्टः ॥ 

व्यसनं क-ख-पुस्तकयोः, 



२९६ साहित्यदषणे 

यथा चण्डकोरिके--"कोशिकः-- आः, पुनः कथमयापि न सं- 
भूताः खणेदक्षिणाः । 

अधिवलमभिसंधिश्छलेन यः ॥ ९९ ॥ 
यथा रलावल्याम्--काञ्चनमारा-मद्िणि, इयं सा चित्तसा- 

छिमा । बसन्तञस्स सण्णं करोमि ।' इत्यादि । 

चृपादिजनिता मीतिरदरेगः परिकीतिंतः । 
यथा वेण्याम्-- 

धराप्तावेकरथारूढौ प्रच्छन्तौ ई्वामितस्ततः | 
स कणारिः स च कूरो व्रककमां वकोदरः ॥ 

शङ्लाभयत्रासकृतः संभ्रमो षिद्रवो मतः ॥ १०० ॥ 
'कालान्तककराखस्यं कोधोद्धूतं दजाननम्। 
विरोक्य वानरानीके संभ्रमः कोऽप्यजायत ॥? 

अथ विमशज्ञानि-- 

अपवादोऽथ संफेटो व्यवसायो द्रवो द्युतिः । 
शक्तिः प्रसङ्गः खेद प्रतिषेधो बिरोधनम् ॥ १०१ ॥ 
प्ररोचना विमर्शे खाद्ादानं छादनं तथा। 
दोर्षप्रख्यापवाद्ः खात् 

यथा वेण्याम्--श्युधिष्ठिरः-पाच्चारुक, कचिदासादिता तख 
॥ 

अभिसंधिरभिप्रायानुसंधानम् । भद्िणीति । भ्र, इयं सा चित्रद्ालिका । 
वसन्तकसयय संज्ञां करोमि । इति संस्कृतम् । आदिपदेन “किं पद्यस्य रुचि न 
हन्ति- इयादिश्छोकपयेन्तस परिग्रहः! अत्र काच्चनमाङा-वासवदत्ता-वेषधारिण्योः 

सुसंगता-सागरिकयोद्छटेन काज्चनमाखा-वासवदत्ताभ्यां राज-विदूष्रकयोरभिप्रायज्ञा- 
नम् । कर्णीरिः अजनः । व्रकस्य व्याघ्रविशेषस्येव कर्म यख सः । अत्र दुयोधनस 
भीमाङनजनिता मीतिः । शड्का अनिष्टदसा । चासो भयानुकूखव्यापारः । संभ्रम- 
स्वरा । अचर चयोदशविमर्शह्गान्याह-अपवाद् इति । तस दुर्योधनसय पदवी 

1. जधिबरूमिति । अत्र विद्ेषः-“यदवे्टजनसंधानं बुधा अधिवरं विदुः ! तोरक- 

स्यान्यथामावं केचिच्याधिबलं जगुः ॥` इति ॥ 

2. च्रपादिति । अदिदब्देन अरिचोरयोर्थदणम् ॥ 

8. त्वामिति । तवां दु्योधनम् ॥ 

4. दोषेति । दोषप्रख्या दोषम्रख्यापनम् ॥ 



षठ; परिच्छेदः । २९७ 

दुरात्मनः कोरव्यापसदस्य पदवी । पाश्चालकः- न केवटं पदवी; 
स एव दुरात्मा देवीकेशषपाशस्पद्येपातकप्रधानहेतुरुपरन्धः ! 

संफेटो रोषभाषणम् । १०२ ॥ 
यथा तत्रैव--शराजा--अरे रे मरुत्तनय, बद्धस राज्ञः पुरतो 

निंन्दितमप्यात्मकर्म छधसे । श्रुणु रे, 
कृष्टा केरोषु भाया चैव तव॒ च पदोस्तस्य राज्ञसयोवा 

प्रलयक्षं भूपतीनां मम सुवनपतेराज्ञया चूतदासी | 
तसिन्वेरानुवन्धे वद किमपक्रतं तैहता ये नरेन्द्रा 

बाहोर्बधातिमारद्रविणगुरुमदं मामजिखेव दषः ॥ 
भीमः--( सक्रोधम् । ) आः पाप । राजा--आः पाप ( इत्यादि | 

व्ययस्तायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसंभवः । 
यथा तत्रैव--भीमः-- 

निहितारोषकौरव्यः क्षीवो दुःशासना । 
भङ्क। दुर्योधनस्योवोभींमोऽयं शिरसानतः ॥' 
द्रवो गुरुव्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिसंभवा।॥ १०२ ॥ 

यथा तत्रैव--शुधिष्ठिरः-- भगवन् कृष्णाग्रज सुभद्राभ्रातः, 
क्ञातिप्रीतिर्मनसि न कता, क्षत्रियाणां न धर्मो 

रूढं सख्यं तदपि गणितं नाचुजसयाजेनेन । 

उयरूरधा । मरुत्तनय मीम । वृद्धस्य रज्ञो तरार । प्रतिज्ञा कार्थख निरदशः, 
हेतुः साधननिर्देशः, तयोः संभवो सेरनम् । सङा भज्ञनकता । अत्र दुर्योधनो. 

रुभज्नं कार्थं भीमलं साधनम् 1 गुरोः पूज्यख व्यतिक्रान्तिरादरल्वनम् । ज्ञाति- 
भीतिरिति । वल्देवयुधिष्टिरयोशवन्द्वंभवलाज्क्ञातिलम् । धमो न गणित 
इसयम्रेणान्वयः । युद्धे प्रणयिनि पक्षपातो नास्तीति क्षच्चि माणां धर्मः } रूढं प्रसिद्धम् । 
क 

1. रोषेति । रोषय्यथितवाक्यमिलथेः ॥ 
2. तचेति 1 तव मम ! तव च पद्योरज्जुनसय । तख राज्ञो युधिष्ठिरस्य । तयीन- 

ङुरसहदेवयोः ॥ 
3. चीर्येति । वीयैसयातिमार उद्रेक एव द्रविणं वदु तन युरमदान्मदो यस्य तादृशम् । 

पराक्रमातिद्ययस्लाढिनमिति यावत् ॥ 

4. क्षीब इति । क्षीवत्वसंपादनेन अदो मधुत्वारोपणं व्यज्गयम् ॥ 
1 

१. “कौर व्यापस्रदस्य' इति धुपुस्तके नास्ति, 
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तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः सेहवन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मपि स्वम् | 

तजेनोदेजने प्रोक्ता तिः 
यथा तत्रैव दुर्योधनं प्रति भीमेनोक्तम्- 

'जन्मेन्दोर्विमरे कुठे व्यपदिशस्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीवं रिपुं मन्यसे । 

दपौन्धो मधुकैटमद्विषि ईरावप्युद्धतं चेष्टसे 
नरासान्मे नृपद्यो विहाय समरं पङ्केऽधुना रीयसे ॥' 

शक्तिः पुनभबेत् । 
विरोधसख प्रशमनं 

यथा तत्रैव॑-- 
“कुर्वन्त्याप्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसदिहमारा- 

नश्रून्मिश्रं कर्थचिददतु जरूममी बान्धवा बान्धवेभ्यः । 
भागेन्तां ज्ञातिदेहान्दतनरगदने खण्डितान्गृधकङके- 

रस्तं भाखान्म्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि ॥ 

प्रसङ्गो गुरुकीतेनम् ॥ १०४ ॥ 
यथा मृच्छकरिकायाम्--चाण्डाङः- एसो क्खु साग्दत्तस्स 

अनुजस्य कृष्णस्य । दिष्ययोर्भीमदुर्योधनयोः । असि भवसि । अचर शोकाविष्टचित्तेन 
युधिश्ठिरस्यादरलद्गनम् । तजनं मत्सेनम् । उद्वेजनं भयोत्पादनम् । व्यपदिशसि 
अयुक्तं ख्यापयसि ! अचर मत्संनम् । उद्वेजनं यथा--“मो लङ्केश्वर दीयताम् 
इदययादि । आप्ता बान्धवाः \ गुरोः पिच्रादेः कीतेनम् । “एप खट सागरदत्तश्च 

न 

1. दुभछासनेत्ति ! दुःचासनस कोष्णमभिनवत्वाकदुष्णं शोणितमेव मधु मं तेन 

क्षीनं मत्तम् ॥ 

हराविति । ङ्ष्मे ॥ 

3. शक्तिरिति ! विरोधगप्रशमः शक्तिरित्यर्थः ॥ 
4. मामैन्तामिति 1 चौरादिकस्य ˆ मार्ग अन्वेषणे" इति धातोरोटि रूपम् ॥ 
५. इतेति । व्यापादितमनुष्यारण्ये इव्यर्थः ॥ 
6. कङ्करिति । कङ्को नाम लोदयृष्ठापरपययायः पक्षिविरेषः ॥ 
7. प्रसङ्ग इति । नाव्यश्चाश्चे त॒ भरसङ्गश्चैव विज्ञेयो वाक्यैरामषयोजितेःः इत्युक्तम् ॥। 

१. छुमारयवृक्रो दरेण घ, > पुनर्नेपथ्ये" इव्यधिकं ख-ग-पुसतकयोः. 



षष्ठः परिच्छेदः । २९९ 

सुगो अजविस्सदत्तस्स णत्तिओ चाद्दत्तो वावादितुं वज््ञह्णं णिज- 

इ । एदेण किरु गणि वसन्तसेणा सुअण्णरोहेण वावादिदेत्ति । 
चारुदत्तः 

मखरातपरिपूतं गोत्रसुद्धासितं य- 
त्दसि निबिडचेत्यत्रह्मषोषैः पुरस्तात् । 

मम निधनदश्चायां वतमानघ पापे 
सदसदरमनुप्येधुप्यते घोषणायाम् ॥' 

इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुक्रूलप्रसङ्गाट्र्कीतेनमिति प्रसङ्गः । 

मनधेष्टासयुत्पन्नः भ्रमः खेद इति स्यतः 
मनःसमुत्पन्नो यथा मारुतीमाधवे-- 

दरति दृदयं याढोद्रेगो, द्विधा न तु भियते 
वहति विकरः कायो मोह न मुञ्चति चेतनाम् । 

ञ्वलयति तनूमन्तदीहः, करोति न भससा- 
स्महरति विधिम॑मेच्छेदी, न कृन्तति जीवितम्! 

एवं चेष्टासमुखन्नोऽपि । 

ईप्सिताथप्रैतीषार्तः प्रतिषेध इतीष्यते ॥ १०५ ॥ 
यथा मम प्रमावल्यां विदूषकं प्रति प्रचयुक्तः--“सखे, कथमिह त्वमे- 

काकी वसे । क नु पुनः भ्रियस्सीजनानुगम्यमाना प्रियतमा 
मे प्रभावती । विदूषक ः-- असुरवहणा आभारिम कर वि णीदा | 
प्र्युञ्ः-( दीधे निश्वख । ) 

~ ~~त म 

सत आथ विश्वदत्तस्य नप्ता चारुूदत्तो व्यापादथितुं वध्यस्थाने नीयते । एतेन किक 

गणिक्रा वसन्तसेना सुवर्णलोभेन व्यापादितेति ।* इति संस्कृतम् । निबिड सामानि- 
करव्यं चेयसायतनं येषां तैग्रह्यधोधैवेदपाठ्कैः । असददोति । अयोग्येलर्थ. । 
घोषणायामपवादवादध्वनौ । मनसा चेष्टया च समुत्पन्नः । दरति स्फुटति ! “अघु- 
रपतिना आकारयं कुत्रापि नीता ।› इति संसृतम्! आकाये आहूय । श्ूतिराका- 

1. उवरख्यतीति । ज्वल्यती उदीपयति ॥ 
%, प्रतीघात इति ! श्रतीधातःः इलयत्र “उपस्गैस्य घलन्यमनुष्ये वहुलम्” इति सूत्रेण 

यजन्ते थातरब्दे परे प्रतदीर्थः । एवं च ््रतिवातःः इति बहुव्ोपलभ्यमानोऽपि पाये 

नाद्रणीयदछन्दो भङ्ग दूषितत्वात् ॥ 
काते 

१, '्गाटोत्कण्ठः क. >. मरतिघातः क-घृ* 
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हा पूणचन्द्रषुखि मत्तचकोरनेत्र 
मामानताङ्कि परिहाय कुतो गतासि । 

गच्छ त्वम ननु जीवित तृणैमेव 
देवं कदथेनपरं कृतछ्रत्यमस्तु ॥' 

कायोत्ययोपगमनं विरोधनमिति स्पृतम् । 
यथा वेण्याम्--भ्युधिष्ठिरः- 

तीर्णे भीष्ममहोदधौ, कथमपि द्रोणानले "निधते 
कैणोशीविषभोगिनि प्रशमिते, शघ्ये च याते दिवम् । 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 

सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥' 

प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथेप्रद्िनी ॥ १०६ ॥ 
यथा वेण्याम्--"पाश्चालकः- ह देवेन चक्रपाणिना सहितः | 

( इत्युपक्रम्य । ) कतं संदेहेन । 

पूयेन्तां सठिटिन रलकलशा राज्याभिषेकाय ते, 
ईप्णाल्यन्तचिरेज्जिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणम् 

रामे शातकुटरभांखरकरे क्षघ्द्रमोच्छेदिनि, 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतर्व्याजौ कुतः संचयः ॥ 

[पे क व 

रणाहानम् ° इत्यमरः । कायालययस्य उपगमनं ज्ञापनम् । संहारार्थस्य उपसंहियमाण- 

प्रयोजनस्य प्रदधिनी प्रतिपादिका प्रोत्साहना । प्ररोचनेलर्थः । कृतं व्यर्थम् । क्षण 
त 

1. निवत इति । निवरते निर्वाणतां प्रापे इलः ॥ 
2. कर्णेति । कणौ राधेय एव, अशरिषि दायां विषमस्य तादृलो मोगी सुजगस्त- 

सिन् । (आङीस्ताङगता द॑ तया विद्धो न जीवति? इति । पृषोदरादित्वादीर्षसलोपौ । 
केचिचखीकारान्तमाश्चीच्न्दमाहुः । 'आशीमिव कला सिन्दोःः इति राजशेखरः ॥ 

3. कृष्णेति । कृष्णा द्रुपदात्मजा ॥ 

4. क्षणमिति । अधिवासनमास्यग्मथनरूपमुत्सवमिल्य्थैः ॥ 
5. श्ातेति । शातः शाणादिना तीक्ष्णीकृतो यः कुठरः परश्ुस्ेन भाखरे देदीप्य्- 

मानः करो यस्य तादृशे ॥ 

6. परिपततीति । परिपतति सायेपं रमति । सप्तम्यन्तमेतत् ॥ 

१, (सहितः इति क-ख-पुस्तकयोनौस्ति. २. "भासुर" क, 
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कायसंग्रह आदानं 
यथा वेण्याम्-- भो मोः स्यमन्तपन्चकसंचारिण । 
नाहं रक्षो, न भूतो, रिपुरुधिरजकाहादिताङ्गः प्रकामं 

नेस्तीणस्प्रतिज्ञाजरनिधिगहनः कोधनः क्षत्रियोऽसि । 
भो भो राजन्यवीराः समररिखिरिखायुक्तरषाः, क्रतं व- 

खासेनानेन, खीनेहतकरितुरगान्तर्हितैरास्यते यत् ॥' 
जत्र समस्तारपुवधकायेसख संगृहीतत्वादादानम् | 

तदाहुश्छादनं पुनः 
कायाथेमपमानादेः सहनं खट यद्धयेत् ।॥ १०७ ॥ 

यथा तत्रैव-अयनः-- जाये; 
अप्रियाणि करोत्वेष वाचा रक्तो न कर्मणा। 
हतभ्रातृशतो दःखी प्रखपैरस का व्यथा ॥2 

अथ निवेहणाङ्ञानि- 

संधिर्विवोधो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम् 
छृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम् ॥ १०८ ॥ 
भाषणं पूवेवाक्यं च काव्यसंहार एव च । 
मशस्तिरिति सहारे ज्ञेयान्यङ्गानि नामतः ॥ १०९ ॥ 

तत्र 
बीजनोपगमनं संधिर् 

यथा वेण्यास्--“भीम्ः-- भवति यज्ञवेदिसंमवे, सरति भवती 
यन्मयोक्तम्-- चच्चद्धज- इत्यादि । 

अनेन सुखे क्लिंप्तबीजख पुनरूपगमनसिति संधिः | 

विधीधः कायेमाभेणम् । 
सुरछवम् 1 यद् यस्मात् वासान् । एष इरयोधरनः ! अथ चतुर्दशप्रकाराणि निरवह- 
णाद्वान्याह-साधरिति } वीजस्योपगमनसुद्धावनम् । सुखे मुखसंधो । केह 

1. कार्येति । महपिणाप्युक्तम्--"वीजकायँपगसनमादानमिति संद्गितम् !: इति + 
%. भवतीति । मवतीलयामत्रणम् ॥ 

3. विबोध इति । नायव्य्ञादेऽप्युक्तस्--“का्यस्यान्वेषणं युक्तया विोध इति 
कीरतिंतः ।* इति ॥ 
पो मिना नानमनन, [रिरि 11 

१. भ्रकित्तः क-ख, २ दुर्याधनः" इति नारित पुस्तकान्तरे, ३. (भथ? इति नारित पुस्तकान्तरे. 
सान्द्० २६ 
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यथा तत्रैव--शभीमः-- सचत मामार्यः क्षणमेकम् । युधिष्ठिरः 
किमपरमवशिष्टम् । भीमः सुमहदवशिष्टम् । समापयामि तावदनेन 
सुयोधनश्येणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाव्या दुःशासनावक्रष्टं केशहस्तम् । 
युधिष्ठिरः-- गच्छतु भवान्, अनुभवतु तपखिनी वेणीसंहारम् ।' इति। 

अनेन केश संयमन कयेस्यान्वेषणाद्धिबोधः । 
उपन्यासस्तु कायाणां प्रथनं 

यथा तत्रैव--"भीमः- पाञ्चालि, न खट मयि जीवति संहतव्यी 
दुःशासनविडछिता वेणिरात्मपाणिभ्याम् । तिष्ठ, खयमेवाहं संदरामि । 
इति । 

अनेन कार्यसोपक्षेपाद्रथनम् 
„ निर्णयः पूनः ॥ ११० ॥ 

अनुभूताथेकथनं 
यथा तत्रैव--“भीमः-- देव अजातदात्रो, अचापि दुर्योधनहतकः। 

मया हि तस्य दुरात्मनः 

मूमौ क्लिप शरीरं, निरितमिदमसखकर्वन्दनाभं निजाङ्ग । 
रक्ष्मीर्य निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साधमुव्यौ । 

भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाभौ, 
नामकं यद्धवीषि क्षितिप तदधुना धातेराष्स्य रोषम् ॥' 

वदन्ति परिभाषणम् । 
परिवादकृतं वाक्यं 

यथा शाक्रन्तटे--राजा- आर्ये, अथ सा तत्रभवती किमा- 
ख्यस्य राजर्षः पी । तापसी--को तस्स घम्मदारपरिडहणो णामं 
गेष्िस्सदि ॥ 
केशसमूदम् । मया दीति । तख धातंराष्ख्य 1 "कस्तस्य धर्मदारपरिदयाभिनो नाम 

1, केराहस्तमिति । केरहस्तं वेष्रपाशम् । "पा्चः पक्षश्च दस्तश्च कलापार्थाः 
कचात्परे \' इत्यमरः | 

2. देणीति । वेणीसंयमनम् ॥ 

8. निहितमिति । निदितमपितम् ॥ 

4. चन्द्नाभमिति । चन्दनाभं रज्ञनप्रभम् ॥ 

१. दुःतास्न' क-ख-ग्, 



षष्ठः परिच्छेदः । ३०३ 

लन्धाथंरमनं कतिः ॥ १११॥ 
यथा वेण्याम्-- ष्ण; -एते मगवन्तो व्यासवाद्मीकिम्रभृत- 

योऽभिषेकं धारयन्तस्िष्ठन्ति । इति । 
अनेन प्राप्तराज्यामिषेकमङ्गकेः सिरीकरणं कतिः । 

शश्रूषादिः प्रसादः याद् 
यथा तत्रैव भीमेन द्वौपचाः केरसंयमनम् । 

आनन्दो बाच्छितागमः। 
यथा त्त्रैव--द्रौपदी--विघुमरिदं एदं वावारं णाधस्स पसादेण 

युणो वि सिक्खिस्सम् । 
समयो टःखनिर्याणं 

यथा रलावव्याम्--चवासबदत्ता--८ रनावटीमालिद्गय । ) समस्सस 

बहिणीए, समस्सस ॥ 

, तद्धवेदुपगूहनम् ॥\ ११२ ॥ 
यत्खयादद्धतसंप्राधिः 

यथा मम प्रमावत्यां नारददशेनात्मदुन्न ऊष्वैमवरोक्य-- 
दधद्वि्युछेखामिव कुसुममालां परिमख- 

भमद्धङ्गशरेणीध्वनिभिरुपगीतां तत इतः । 
दिगन्तं ज्योतिभिस्तुहिनकरमेरषवर्य- 

नितः कैरसाद्धिः पतति वियतः किं पुनरिदम् 1 

सौमदानादि भाषणम् । 
यथा चण्डकौशिके--“र्मः-- तदेहि । ध्मरोकमधितिष्ठः 

अहीष्यति !' इति संस्छृतम्। रुब्धेरथैः दमनं शोकादिनारानम् । स्थिरीकरणं शोका- 

दिङ्रताखर्यादिनाशनम् । “विस्तमेनं व्यापारं नाथय प्रसादेन पुनरपि शिक्षिष्ये \* 

इति संस्कृतम् 1 एनं व्यापारे केशसंयमनरूपम् । (समाश्वसितु भगिनी ॥ इति 
व 

1. ुश्रूषादिरिति । तदुक्तं मरतेन--ुश्रूषाचुपरसपन्ना प्रसादः प्रीतिरुच्यते }> इति ॥ 

2. दुःखेति । दुःखस्य नियोणमप्गमः { 
8. सामेति । सहधिणाप्युक्तम्--“सामदानादिसंपन्नं भाषणं समुदाहृतम् ।* इति ॥ 

क 

१, “अनुगमनं" कनख-गः घ-पुस्तके ठु अथगमनम्ु इति पाट, 
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पूमैवाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्ताथोपद शनम् ॥ ११३ ॥ 
यथा वेण्याम्--"भीमः-बुद्धिमतिके, क सा भानुमती । परि- 

भवतु संप्रति पाण्डवदारान् ।' 

वरप्रदानसंम्रा्ठिः काव्यसंहार इष्यते । 
यथा सर्वत्र- “किं ते मूयः प्रियसुपकसेमि । इति ! 

सरपदेसादिसान्तिस्त प्रसस्िरभिधीयते | ११४ ॥ 
यथा प्रभावत्याम्- 

“राजानः सुतनिर्विरोषमधुना पर्यन्तु नियं प्रजा 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः सन्तो गुणग्राहिणः । 

ससयखर्णसम्रद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामण्डले 
भूयार्दव्यमिचारिणी चिजगतो भक्तिश्च नारायणे ॥' 

अत्र चोपसंहारमशस््योरन्त एकेन कमेणेव खितिः । इह च 
मुखसंपो उपक्षेपपरिकरपरिन्यासयुक््युद्धेदसमाधानानां, प्रतिमुखे च 
परिसपेणमगमनवजोपन्यासपुष्पाणां, गर्भेऽमूताहरणमामत्री(तो)टका- 

धिवरुक्षेपाणां, विमर्योऽपवादरक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानां प्राधान्यम् । 

जन्येषां च यथासंभवं खितिः । इति केचित् । 
चतुःषष्टिविधं दयेतदङगं ग्रोक्तं मनीषिभिः । 

की क कुर्याद नियते तख संधावपि निवेशनम् ॥ ११५॥ 
संस्कृतम् 1 तदेहीति प्रियवाक्यं धर्मलोकसख दान च । बुद्धिमतीदयादि दुर्योधन- 

पल्योक्तं भीमेनोपदरदितम् । सर्वत्र नाटकादौ । वरपदेशादीदयादिना विदवद्राह्यणादीनां 

म्रहणम् ! शान्तिरनिष्टनिवारणमिष्टम्तिश्च । इह चेति । निर्वहणे चेयर्थः । 

तयोः काव्यसंहारप्रश्स्योः “्राधान्यम् इलग्रेणान्वयः । एवमग्रेऽपि । प्राधान्य- 

यापनं तत्तदङ्ञानामावद्यकस्िदयर्थम् । अनियत इति 1 अन्यसंध्यङ्गसय प्रकृत- 

1. सखेति । सस्यानां स्र्णाना च समृद्धयः संपदः ॥ 
2. अन्यभिचारिणीति । अव्यभिचारिणी निश्चला ॥ 

8. चतुरिति । दादरा सुखाङ्गानि, त्रयोदश्च प्रतिखुखाङ्गानि, तावन्ति गभाज्गानि 

तावन्ति विमश्षीङ्ञानि, ताबवन्लेव निर्वंहणङ्गानि; संकरुनया चतुःषष्टिरिति निवहणाङ्ग- 

भूतप्र्यसिप्रलयाख्यानवादिनः ! येषां मते अ्रशसिपसद्धावसत गभांङ्गभूतायाः प्रार्थनाया 

अस्वीकारः । एवं पक्षदरयेऽपि चतुःषष्टिसं ख्याकान्यज्ञानि ॥ 

१. श्नोरकावक्षुपाणांः ध. 
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रसायुगुणतां वीध्य रसस्येव हि मुख्यता । 
यथा वेणीसंहारे तृतीयाङ्के दुर्योधनकणयोर्मदत्संप्रधारणम् } एवम 

न्यदपि } यत्तु रुद्ररादिभिः "नियम एवः इ्यक्तं तषटश्ष्यविरुद्धम् । 
इष्टाथेरचनाधर्यलाभो वृत्तान्तविसतरः । ११६ ॥ 
रागभ्रापिः प्रयोगख गोप्यानां मोपनं तथा । 
प्रकारानं प्रका्यानामङ्गानां षद्िं फलम् । ११७ ॥। 
अङ्गहीनो नरो यद्रमेवारम्भक्षमो मवेत् । 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते | ११८ \ 
संपादयेतां संध्यङ्ग नायक््रतिनायके । 
तद्भावे पताकाद्यास्तदभावे तथेतरत् ।॥ ११९ ॥ 

प्रायेण प्रधानपुरूषप्रयोज्यानि संध्यज्गानि मवन्ति । किंतु भक्षे 
पादित्रयं बीजस्याल्पमात्रसस॒दिष्टवादम्रधानपुरूषप्रयोजितमेव साधु । 

रंसव्यक्तिमपेशषयेषामङ्गानां संनिवेशनम् । 
न तु केवलया लास्रसितिसंपादनेच्छया ॥ १२०॥ 

तथा च यद्रेण्यां दुर्योधनख मानुमत्या सह विप्रङम्भो दर्दितः, 
तत्तादरोऽवसरेत्यन्तमनुचितम् । 

अविरुद्धं तु यद्रुत्तं रसादिव्यक्तयेऽधिकम् । 

रसावुकूरस्यान्यसंधावपि निवेशनम् । तत्र हेतुः-रसस्थैवेति। संप्रधारणं युक्िः। 

सँ च सुखसंध्यद्गम् । अन्यत्रापि तद्र्णितमिति भावः ! नियम इति । तत्संध्यज्गख 
तस्संधावेव निवे इयेवंहूपः । रक्ष्यविरद्धं महाकविभ्रयोगविश्द्धम् \ अङ्गानां फल- 
माह-इष्ठार्थेति । रागप्रा्तिरनुरागङाभः । प्रयोगस्य मरेक्षकसय । अद्गमशंसा- 
माह-अज्नहीनमिति 1 काव्यं रूपकम् । प्रयोगाय भेक्षकानुरागाय । तदभावे सं- 
ध्यङ्गाभावे । पताकाया अर्थप्रकृतीः “संपादयेताम्ः इद्यन्वयः। आद्यपदेन प्रकरी- 
का्यैयो्रहणम् । इतरद्वीजम् ¦ प्रायेणेयख व्याषृत्तिमाह-कित्विति । आदिपदेन 
परिकरपरिन्यासयोभहणम् । अधिक्रमलुपयोगि । रसोपयोगि यथा श्ात्तथा वणयेन्। 

1. रसेति । ध्वनिक्ृताप्युक्तम्--संपिसंध्यङ्गघयनं रतादिव्यत्त्यपेक्षया । न तु केव 
ख्या दाख्लस्ितिसंपादनेच्छया ॥ इति ॥ 

£. अवसर इति । अवसरे संयामलक्षणे ॥ 

१, “अन्यत्रापिः घ, २. श्रक्षेपाचङ्गतरयं" क, ३. (छा च इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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तद्प्यन्यथयेद्धीमाज्न बदेद्रा कदाचन । १२१ ॥ 
जनयोरुदाहरणं ससबन्पेप्वभिव्यक्तमेव । 
आथ व्त्तयः-- 

शङ्गारे कैशिकी, बीरे साखत्यारभरी पनः । 
रसे रौद्रे च बीभस्ते, बति सर्वत्र भारती ॥ १२२ ॥ 
चतस्रो हत्तयो दतः: सवेनाव्वखय मात्रकाः । 
स्युनोयकादिव्यपारविशेषा नाटकादिषु ।॥ १२३ ॥ 

तत्र कैरिंकी-- 
या छष्णनेपथ्यविशेषचित्रा स्रीसंङृला पुष्कलनृत्यगीता । 
कामोपभोगप्र॑भवोपचारा सा कैर्थिंकी चारुविासथुक्ता ॥१२४॥ 

नमे च् नमस्फूर्जो नमेस्परोटोऽथ नर्मगभेश | 
चत्वायेङ्गान्यसया 

तत्र 
वेद्ध्यतरीडितं नमे ।॥ १२५ ॥ 

इष्टजनावजेनछृत्तचापि भरिविधं मतम् । 
विहितं शद्धहासेन सश्यङ्ारभयेन च ॥ १२६ ॥ 

तत्र केवरहासयेन विहितं यथा रलावव्यास्-चवासवदत्ता- 

अनयोरन्यथाकरणाकरणयोः । नाटकठत्तीराह--अथेति } वेते रसोऽनयेति इत्ति- 
नौयकादिचेश्य । श्रुज्ञार इति 1 शज्नारप्रतिपादिका इत्ति: कैरि।की । एवमन्यत्रापि । 
सर्वत्रेति रसे" इद्यनुषज्यते । मावृका मातृवदुपजीन्याः । तासां सामान्यखरूपमादह- 
स्युरिति । आदिना नायिकादीनां प्रहरणम् । नाटकादिष्विदयादिपदेन प्रकरणभाणा- 
दीनां मरहणम् । त्र प्रसिद्धा इयर्थः । तासां विरोषलक्षणान्याह--तञ्ेति । 
श्टक्ष्णेन मनोरमेण नेपथ्यविशेषेण नायकादिभूषणविरोषेण चिरा रोभातिशयखा- 
छिनी । पुष्कलम ॒संपूर्णेदर्थः । कामोपभोगः श्ृद्धारस्तसख प्रभव उपचारा अङ्गानि 
यस्याः सा । उपचारोऽनुशानं वा अङ्गानि भेदाः! असाः कैरिक्याः । वैदग्ध्येन 
ऋीडितम् । इष्टटजनल सामाजिकादेरावजेनकृत् ओ्रीतिकारकम् । तच्च न्म च। सय- 

1. कैरिकीति । एषा सामवेदोतपन्ना। तदुक्तं मस्तेन--“ऋमवेदाद्धारती वृत्तिर्यजुद. 
दात्त सात्त्वती । कैशिकी सामवेदाच् शेषा चाथर्वणी तथा ॥ इति ॥ 

१. पस्षम क. २, “विधानः कन्ल-ग. ३. श्रचुर" क, ४, "वोभिकी" इति बहुनोपशस्यमा- 
नोऽपि पाठः मामादिकः, 
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( शलक्चदरय । सदटासम् \ ) एसा मि अवरा तव समीवे नधाकिदिदा एं 
के अज्वसन्तस्स विष्णाणम् ॥' 

सशङ्गारहाखेन यथा चाङुन्तले-राजानं प्रति श्युङ्कन्तला- 
असंतुदो उण किं करिस्सदि ! राजा-इदम् । ८ इति व्यवनितः 1 दाकु- 
न्तलावक्रं टीकते 1 

४ म ¢ भ $ सभयहासेन यथा रलावस्याम्-मटेख्यदश्चेनावसरे 'सुसंगता- 
जाणिदो मए एसो वुत्तन्तो सर्म वित्तफर्एण । ता देवीए् गदुज 
निवेदर्स्सम् !' 

एतदधा्यसंबन्धि नर्मोदाह्तम् } एवं वैपचेष्टा संबन्ध्यपि । 
॥ ¢ $ 

नमस्पूजे; खुखारस्भो भयान्तों नवसंगमः | 
यथा मारुविकायास्-संकेतनायकममिसतायां "नायक!- 

विज सुन्दरि संगमसाध्वसं 
ननु चिरास्मृति प्रणयोन्मुखे । 

परिग्रहण गते सहकारतां 
2 ५ * 

स्वभतिमुक्तरूताचरितं मयि ॥ 
मारुविका--भह्य, देवीए भएण अप्पणो वि पिं कडं ण 

पारेमि ।' इद्यादि । 
ज्ञारभयेनेलयस्य हासखेनेति समासवि्ेषाद्न्वयः 1 “एपाप्यपरा तवे समीपे यथालि- 
चित्ता इदं करिमा्य॑वसन्तकख विज्ञानम् इति संस्कृतम् ¦ “असंतुष्टः पुनः किं करि. 
ष्यति !° इति संस्छृतम् । असंतुधरे मधुकर इति पूर्वाक्तेनान्वयः । इदमिति कमल्सिति 
व्यवसितः कृतनिश्वयः टौकते प्रविशति ! न्यवसितम्ः इति पाठे निधितमिलयर्धैः 1 
वेषसंबन्धिसमयहाखक्तं नर्म यथा रललावल्याम्-ुसंगता-- (दष्ट विहस्य } )अद 
कादरे, मा माहि! ण दद् एसो वाने ! जजवसन्तओ क्खु एसो । अयि कातरे, 
मा बिभीहि । न भवदलेष वानरः ! आर्मवसन्तकः खल्वेषः ॥ इति संस्कृतम् 1 नमे- 
स्पूं इति } खखमारम्भो यख 1 भयमन्तो यस्य 1 (मतेः, देव्या भयेनात्मनोऽपि 

1 1 

1. नर्मेति ! सुनिनप्युक्तं वि्चाध्याये--“नवसंगमसं मोगो रतिससुर्दयवेषवाक्यरसंयुक्तः। 

खेयो नर्मस्फूर्ज ह्यवमानमयास्मकब्यैव ।° इति ॥ 
2, सहकारतामित्ति । सहकार तामतिसौरभरसार्तास् ॥ 
8. अतिसु्तेति । रौह्यान्मुक्तामतिक्रान्ताऽतियुक्ताः सा चासौ कता चातिखुक्तर्ता 

वासन्ती तस्याश्वरितं वेष्टनरूपम् । स्वच्छन्दं मामालिङ्गेति परमाएथेः ॥ 
णम५५०५ 

१, श्रतिग घृ, 
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अथ नर्मस्फोट ४ 

नमेस्फोयो भावरः सचिताद्परसो मतः ॥ १२७॥ 
यथा मारतीमाधवे- 

“गमनमलसं हन्या दृष्टिः शरीरमसोष्ठवं 
श्चसितमधिकंकिं' न्वेतत्स्याकिमन्यदितोऽथवा । 

भ्रमति भुवने कंदपाज्ञा विकारि च यौवनं 
ककितमधुरासे ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम् ॥ 

अरसगमनादिमि्भीवटेरैमीधवस मारुत्यामनुरागः सोकः प्रका - 
शितः । ४ 

नमगर्भो व्यवहतिर्नेतुः प्रच्छन्नवरतिनः | 
यथा तत्रैव सखीरूपधारिणा माधवेन माख्त्या मरणव्यवसायवा- 

रणम् । 
अथ सात्वती- 

सखती बहरा स्खशौयेत्यागदयाजवैः ॥ १२८ ॥ 
५ € त त्रियं कठं न पारयामि ॥ इति संस्कृतम् । भावटेैरीषत्परकारितेभौवैः । अव्पं सूचितः 

सूचितात्पः रसः दाङ्गारो यत्र स व्यापारो नरमस्फोट इदयर्थः। गमनमिति । माघवस्य 
पर्वरागविप्रलम्भवणनमिदम् । विकारि चित्तविकारकारि।! लकलितमधुरा अतिरमणीयाः 

'वटितमघुराः” इत्यपि पाठः। मावाः सुरतचेष्टाः । नेतुनोयकख । बहुला । शत्तिः'इति 

1. नर्मेति । सनिनाप्युक्तम्--"विविधानां मावानां ल्वैरवैभूषितो बहुविशेषैः । 
जसमयाक्षिप्तरसो नर्मस्फोरस्तु विज्ञेयः ॥' इति ॥ 

2. यून्येति । चुल्यदृष्टिलक्षणयुक्तं महपिणाष्टमाध्यये--(समतारा समपुटा निष्कम्पा. 
स्ून्यददना । बाह्याथम्राहिणी मध्या शून्या दृष्टिः प्रकीतिता ॥* इति ॥ 

8. किं स्विति । एतक्कि नु स्यात्, एतदरूसगमनत्व(दिकं रोगछ्तं कामङ्ृतं वेति 

वितकैः । अथवा इतः कामाक्िमन्यत् । नान्यदित्यथैः ॥ 

4. नसग इति । एतदुक्तशषिणा विद्याध्याये--"विक्ञानरूपसं भावनादिभिनौयको 
गुगैर्यत्र । प्रच्छननैव्य॑वहरते कार्यवद्चान्नर्मगमोंऽसो ॥° इति ॥ 

5. सात्वतीति। एषा परिष्छृलयोक्ता नास्य शाखे -- “या सच्वजनेह गुणेन युक्ता न्यायेन 

वृत्तेन समभ्वितता च । हर्षोत्कटा संहतदयोकमावा सा सात्त्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥ 
वागङ्गाभिनयवती सच््ोत्थानवचनप्रकरणेपु । सच्वाधिकारयुक्ता विज्ञेया सात्वती वृत्तिः ॥ 

वीराद्भुतसो द्ररसा निरस्तशङ्गारकरुणनिवैदा । उद्धनपुरुषप्राया प्रस्पराधषेणक्ता च ॥ 

इति \ 
(०3 

१, गवि चैतत्? घ. 
म क 
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सहषा क्षद्रशङ्गरा विशोका साद्धता तथा । 
उत्थापकोऽथ सांषालयः संखापः परिवर्तकः ।॥ १२९ ॥ 
विशेषा इति चत्वारः साचत्याः परिकीर्तिताः 
उत्तेजनकरी रात्रोवागुत्थापक उच्यते ।॥ १३० ॥ 

यथा महावीरचरिते- 
“आनन्दाय च विसयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 

वेतृष्ण्यं तु कुतोऽच संप्रति मम ववदृशेने चष्चुष 
यन्माङ्गल्यदुखसख नासि विषयः किं वा वहुव्याद्तै- 

रस्मिन्विस्मृतजामद्यविजये वाहौ घनुजैम्भताम् 
भच्राथेदेवश्क्तयादेः संघाः संबभेदनम् ! 

मन्ररात्तया यथा सुद्राराक्षसे राक्षससहायानां चाणक्येन स्ववुच्या 
भेदनम् । अर्थरक्तयापि तत्रैव । देवरक्तया यथा रामायणे रावणाद्वि- 
भषणस्य भेदः | 

संलापः खयाद्वभीरोक्तिनोनाभावसमाश्रया ॥ १३१ ॥ 
यथा वीरचरिति-रामः-अयं स यः किरु सपरिवारकार्विकेयवि- 

जयावर्जितेन भगवता नीरुखोहितेन परिवत्सरसदक्ान्तेवासिने वुभ्यं 
प्रसादीकृतः परश्युः । परछ्यरामः-राम दाशरथे, स॒ एवायमाये- 
पादानां प्रियः परदुः । इत्यादि । 

व्ररब्धादन्यकार्याणां करणं परिवतेकः 1 
रोर्घः 1 उत्तेजनसुत्साहातिशयजनकम्। शननोः अतिनायकसय ! वागिखन्वयः।आनन्द्- 

५ क 4. 9 = क [र र, 

य चेति । वौलिनं भ्रति श्रीरामस्योक्तिरियम्। मन््रो मच्रणा,अर्थों धनम्, देवमद्ष्टम्, 

सहभेदनं सहायानां मेदः । रामायणे रामचन्द्रवणैनानाटकादौ । आवजजितेन प्रीणि- 

1. उत्तेजनेति । एतदेव विरिष्यास्रातं महषिणा--'अहमष्युत्थाखयामि त्वं तावदद- 

यात्मनः राक्तिम् । इति संघषैसमाशध्रयसुत्थितसुत्थापको ज्ञेयः ।1* इति ॥ 
2. मन्रेति । उक्तं च सुनिना-“मन्राथवाक्ययुक्तया देवव्ञादात्मदोषयोगाद्रा । 

संधातमेदजननस्तज्जैः सांधाल्यको ज्ञेयः 1 इति ॥ 
8. भारब्धादिति । उक्तं च भरतेन--“उत्थानसमार ब्धानधौ दुत्छञ्य योऽथयोगव- 

सात् । जन्यानथीन्मजते स चापि परिवततैको ज्ञेयः 1} इति ॥ 

4. वाछिनमिति । श्रीरामं भ्रति वाकिन उक्तिरियमित्युचितम् ॥ 

१,-२. श्वहालयः" घ. ३. असंशयः घ. 8, (सहसा सहासा इत्यधिकं पुस्तकान्तरे. 
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यथा वेण्याम्-“भीमः-सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमनुवतख । 
अहमप्यस्लागारं प्रविरयायुधसदहायो भवामीति यावत् । अथवा आम- 
्रयितव्येव मया पाच्चाढी ॥ इति । 

अथारभटी- 

भवेन्द्रनारसंग्रामृकोधोद्धान्तादिचेषटतः ॥ १३२ ॥ 
संयुक्ता बधबन्धा्यरुदतारभटी मता | 
वस्तूत्थापनसफटा सा्ञात्ररवपातनम्र् ।॥ १३३ ॥ 
इति भेदास्तु चत्वार आरभव्याः प्रकीतिताः। 
मायाद्युत्थापित वस्तं वस्तू्थापनयुच्ते । १३४ ॥ 

यथोदात्तराधवे-- 
“जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरनातेर्वियब्य(पिमि- 

भांखन्तः सकडा रवेरपि कराः कसादकसादमी । 
एते चोग्रकबन्धकण्टरूधिरेराघ्मायमानोदरा 

मुञ्चन्त्याननकंदरानरमुचसतीत्राचवान्फरवाः ॥' इष्यादि । 
संफेटस्तु समाघातः ऊुद्धसत्वरयोदैयोः । 

यथा मारुल्यां माघवाघोरघण्टयोः । 

संक्षिप्रा वस्तुरचना रिस्पैरित॑रथापि वा ॥ १३५॥ 
तेन । अत्र देव विषयरतिमतिवीररसानां समाश्नरयत्वम् । गुरं युधिष्ठिरम् । उद्धता । 
वृत्तिः" इति रोषः 1 मायादीदयादिना इन्द्रजालग्रहणम् । जीयन्ते परिभूयन्ते 
आभ्मायमानोदरा दषदृह्यमानजठराः । पीयमानरुधिराणं युखानलेनोष्णलानठर- 
दाहः । फेरवाः शगालः । अत्र मायोस्थापितं वस्तु \ इन्द्रजालोत्थापित वस्तु 
यथा--"एष ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकराशेखरः शंकरोऽयं दोरभिरदैयान्तकोऽसौ 
सधनुरसिगदाचक्रचिदहैश्वतु्भिः । एषोऽप्यैरावतस्थलिदशपतिरमी देवि देवासथान्ये 
चरन्ति व्योश्नि चेताश्वख्चरणरणन्रूषुरा दिव्यनायंः † इन्द्रजालोत्थापितवस्तुकथन- 
मात्रमेवेदं नारभदीभेदः रौद्रवीभत्सान्यततरसूचकलाभावात् । इतरथा रिंल्पेतरेण । 

1. मायेति । “असतो वस्तुनो मायासद्रुपोद्धावना तथा । इन्द्रनाः सिताथख म. 
तर चूणौषधादिभिः । जददीनमपारोक्षमन्यथाछरतिरूव्यते ॥' इ्युक्तरूपौ मयेन्द्रजारो । 
आरभटीलक्षणं मट्ररुद्रेणाप्युक्तम्--ध्या चित्रेयुद्धश्रमञ्चख्रपातमायन्द्रजाण्द्रुतिरुद्गिताद्या । 

ओजसि यर्वक्षरवन्धगाडा ज्ञेया बुधैः सारभदीति दत्तिः ॥° इति ॥ 
2. इतरथेति । इतरथा यथा विद्धशालभज्ञिकायां दारूभजिकादौ प्रतिफलनम् ॥ 

१, शसक्लितप्तिःः घ. 



पष्टः परिच्छेद्ः । २११ 

संक्षिपिः खान्निवरत्तो च नेतुर्नेन्तरप्रहः । 
यथोदयनचरिते क॑खिञ्चहस्िप्रयोगः । द्वितीयं यथा वाखिनिवृच्या 

सुग्रीवः । यथा वा परज्युरामखोद्धसयनिव्रच्या शान्तखापादनम्- 
पुण्या ब्राह्मणजातिः इति । 

गरवेरत्रासनिष्कान्तिहपेविद्रवसंभवम् ॥ १३६ 
अवपातनमित्युक्त 

यथा कृत्यरावणे षष्ठऽङ्क-( म्रविद्य खज्गहस्तः पुरुषः । "इत्यतः प्रभृति 
निष्करमणपय॑न्तम् । 

पक्त भारती । 
अथ नाय्योक्तयः- 

अश्राव्यं खट यद्वस्तु तदिह खगतं मतम् ॥ १३७ ॥ 
सवे्राव्यं प्रकाशं यात्तद्धवेदपवारितम् । 
रहं तु यदन्यसख परार प्रकाश्यते ।। १३८ ॥ 
तरिंपताककरे्णान्यानपवायोन्तरा कथाम् 
अन्योन्यामन्रणं यत्खात्तजनान्ते जनान्तिकम् ।। १३९ ॥ 
कि जवीषीति यन्नाव्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 

्रत्वेवारुक्तमप्यर्थं तत्यादाकाशभापितम् ॥ १४० ॥ 
यः कथ्िदर्थो यखद्रोपनीयसतस्यान्तरत ऊर्व सवाङ्कल्निामिताना- 

मिक तरिधताकलक्षणं करं कृलान्येन सह यन्मन्यते तज्लनान्तिकम् । 

पराव्रत्यान्वस रहस्कथनमपवारितम् । रोषं स्पष्टम् । 

नेच्रन्तरदं व्यक्तिभिदाडरसभेदच्च भवति । वससद्नेन्रन्तस्लमाह-- यचा 

प्रकरामखेयादि 1 विद्रवः पलायनम् \ प्रवेरादिसंमवं वस्तु अवपातनमिदयर्थः । 

पूवं स्थापककतेव्यकथनावसरे \ अश्राव्य परख श्रवणायोग्यम् । पराब्र्य स्थाना- 

न्तरं गल्ला । अन्तरा कथां कथामष्ये । अन्योन्यस्य यदामनच्नण गृह्यभापमम् । 

जनान्ते जनसमीपे 1 किं त्रवीपीत्युक्ला । पात्रं श्रोतूनयम् । श्रुला चधव्ाभिनय 

0; 

, कृछिञ्चेति ! काष्टबटितदस्िप्रथोगः ॥ 

2. स्वगतभिति ! इदात्मवाची खशब्दः ॥ 

4, 

‰ 

१, 

~ 

"किलिज्ञः च, २, त्रिपताक घ, ३. अरन्यं क. ४. अन्तरः ख ^ ऊध्वाङ्ुखिनि 

म 
निद्रत्तचिति ¦ ठकराजनिदरत्तावन्यराजस्धापन संक्षिपिरिति 

न्रिपताङति । उनिरपि नवमध्याये चतु पष्टिकरलक्षणप्रतिपादनावमरे--प्रसा- 
0 

तनिक क, ६. "मवृतिः इति पुस्तकान्तरे नारित. 



३१२ साहित्यदपेणे 

दतां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दशचयेत् । 
दत्तप्राथाणि बणिजां चेटचेव्योस्तथा पुनः ।॥ १४१ ॥ 
वसन्तादिषु वण्येख वस्तुनो नाम यद्धषेत् । 

वेश्या यथा वसन्तसेनादिः । वणिजिष्णुदत्तादिः । चेटः करर्ह्- 
सादिः | चेदी मन्दारिकादिः। 

नाम कार्य नाटकख गर्भिताथेधकाशकम् ॥ १४२ 
यथा रामाभ्युदयादिः । 

नाधिकानौयकाख्यानात्संज्ञा प्रकरणादिषु । 
यथा मारूतीमाधवादिः । 

नारिकासहकादीनां नायिकाभिरविंशेषणम् । १४३ ॥ 
यथा रलावली-कपृरमञ्चयौदिः । 

प्रायेण ण्यन्तकः साधिभेमेः स्थाने प्रयुज्यते । 
यथा राकुन्तले- ऋषी "गच्छावः इत्यर्थ 'साधयावस्तावत्' । 

कृचा ॥ दृत्ताभित्यादि । नाम्नश्वरमाज्चलम् । तेन दत्तान्तादिनाम । दत्तप्रायाणि 
दत्तान्तबहुखानि । वसन्तादिषु वर्ण्येख करर्हसादेयन्नाम तद्देटस्य चेय्याश्च सादि. 
द्य्थः । एकशेषाभावश्िन्यः । गर्थितो गभेसंधिना सूचिते योऽर्थः प्रयोजनं 
तस्रकाशकमिदय्थैः 1 नायिकया सहितो नायको नायिकानायकः \! अन्यथेक- 
(रोष)प्रसङ्धात्। प्रकरणादिषिलयादिपदेन भाणादिपरिग्रहः । एत्परायिकं तेन सौग- 
न्धिकाहरणादिसंक्ञापि । प्रायेणेति} “खद चिद्रउ अजउतो ! अं गमिस्सम् ° इत्यु- 
[1 

रिताः समाः सवौ यस्याङ्कल्यो मवन्ति हि ! कुच्ितश्च तथाङ्खुष्टः स पताक इति स्मृतः ॥ 
इ्युक्त्वा “पताके तु यद्या वक्रानामिका त्वङ्कुलिभैवेत् ।! त्रिपताकः स विज्ञेयः" इत्यनेन 
भिपताकलक्षु्णं दरदतवान् 1 संगीतरल्लाकरेऽपि पदाकलक्षणमसिधाय न्स एव चिपताक्ः 

स्याद्रक्रितानामिकाङ्गलिः" इति तरिपताकलक्षणमभिहितम् 1 मन्दारमरन्दे तु फिविदिशेषः-- 
(तजैनीमूलसं रप्कुच्चितङ्गुषटकः करः । गण्डगः संहताकारप्रप्तारिततखङ्गुठिः ॥ पताकः 
स्यादथ यदि वक्रितानामिकाङ्कलिः । स एव श्रो्रगस्तिं त्रिपताक इतीर्यते ॥ इति ॥ 

1. दत्तामिलयादि । अत्र विद्चेषः--“रह्यक्ष्रस्य नामानि गोच्रकर्मानुरूपतः । 
काम्ये कायौीणि कविभिः दमवरम॑छ्रतानि च ॥ दन्तप्रायाणि नामानि वणिजां तु प्रयोजयेत् । 

द्रौयोदात्तानि नामानि तथा शूरेषु योजयेत् ॥ विजया्थनि नामानि राजच्लीणां च 

कारयेत् । दन्ता मिन्राथ सेनेति वेदयानामावि कारयेत् ॥ नानाकरुखुमनामानः प्रेष्याः 
कार्यस्तु नारके । मङ्गकाथनि नामानि चेयनामपि कारयेत् ॥ इति ॥ 

१, क-पुस्तके त॒ नाधिका-~ इयादिः “-द्विडादिषु" इलयन्तः पाटो नास्ति. २. (नायकाख्यानाधं 



षष्ठः परिच्छेदः । ३१३ 

राजा खामीति देवेति भृदेभेदेति चाधनैः ॥ १४४ ॥ 
राजविभिवेयखेति तथा विदूषकेण च । 
राजनित्यूपिभिवाच्यः सोऽपलयप्रत्ययेन च ॥ १४५ ॥ 
स्वेच्छया नामभिर्विप्रेविप्र आर्येति चेतरैः । 
वययत्यथवा नाक्ना वाच्यो राज्ञा विदूषकः | १४६ ॥ 
वाच्यौ नरीसूत्रधारावायेनाभ्ना परस्परम् । 
सूत्रधारं बदेद्धाव इति वे पारिपाश्चिकः ॥ १४७ ॥ 
सूत्रधारो मारियेतिं दण्डे इत्यधमेः समाः । 
वययेत्युत्तमरहो मध्यरार्येति च॒ ग्रजः ।॥ १४८ ॥ 
मैगवनिति वक्तव्याः सवदेवर्षिटिङ्गिनः। 
वदे द्राज्ञीं च चेटीं च भवतीति विदूषकः । १४९ ॥ 
आयुष्मव्रथिनं श्रुतो बद्धं तातेति चतरः ¦ 
वत्सपुत्रकतातेति नाजर गोत्रेण वा सुतः | १५० | 
शिष्योऽचुजश्च वक्तव्योऽमालय आर्येति चाधमः । 

(व क 

विरैरयममालेति सचिवेति च भण्यते ॥ १५१ ॥ 

त्थाय गच्छतीति रल्नावस्यां गमेः प्रयोगोऽपि । राजा वाच्यः-इदयन्वयः ! स राजा । 
अपरलप्रल्ययेन च ¦ अपलप्रययान्तपदेन चेदर्थः । यथा-दाङरथे, पौरव, पाण्डव 
इल्ादि । एतच पुत्रादिसंबन्धिपदोषलक्षणम् । तेन रघुनन्दन इयादिनापि । 
स्वेच्छयेति 1 अपलप्रखयेन नामभिवौ विपरविभ्रो वाच्यः । इतरेः क्त्रियादिभि- 
रार्यैति विप्रो वाच्य इयर्थः । तेनानघैराघवादौ विश्वामित्रेति कोदिकेति ऊुरिकन- 

न्दनेयादिना शतानन्देन विश्वामित्र उक्तः । आयेनान्ना आयंशब्देन नाव्ययोग्यत्वा- 

दार्याब्देनाह्यानम् । तं पारिपाश्चिकम् । समा आत्मतुल्याः उत्तमैः समा क्ययेति 
वाच्याः मध्यमेर्ह् इति समा वाच्याः । सरवैरार्येलयग्रजो वाच्यः इतये युवा बारश्च । 

1. राजेति ! अत्र विदेषः--"राजपल्यस्ठ संमाष्याः सवाः परिजनेन तु! भट्धिनी 

सखामिनी देवी श्येवं नायके बुवः ॥ देवीति महिषी वाच्या राज्ञा परिजनेन तु ! मोगिन्य इति 

द्रे षास्तु स्वामिन्य इति वा पुनः!) इति ॥ 

2. हण्डे इति । दण्डे इत्यामच्रणचोतकमन्ययम् ॥ 

8, भगवन्निति । उक्तं च मुनीन्द्रेण सप्तदद्याध्याये--द्देवानागपिये देवा महात्मानो 

नपय: । भगवन्निति ते वाच्या यस्तेषां योषितस्तथा ॥ देवाश्च टिद्गिनश्चैव नानाश्तध- 

राश्च ये । भगवन्निति ते वाच्याः पुरुषैः खीभिरेव च ॥ इति ॥ 

सा० द्० २७ 
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साधो इति तपस्वी च प्रशान्तश्रोच्यते युधैः। 
खंगदीताभिधः पूज्यः शिष्यादे्षिनिगद्यते ॥ १५२ ॥ 
उपाध्यायेति चाचार्यो महाराजेति भूपतिः । 
स्वामीति, युवराजस्तु मारो भवदारकः ।॥ १५३ ॥ 
भद्रसोम्यमुखेदयेवमधमेस्त॒ मारकः । 
वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी भवैदारिका ।॥ १५४ 
पतियंथा तथा वाच्या ज्येष्टमध्याधमैः खियः | 
हठेति सदशी, प्रेष्या हैज्ञे, वे्याज्ञका तथा ॥ १५५ ॥ 
ऊुदिन्यम्बेलयज॒गतेः पूज्या च जरती जनैः | 
आमच्णेश् चीषण्डा वाच्याः स्वसमयागतैः ।॥ १५६ ॥ 
शकादयश्व संभाष्या भद्रदच्चादिनामभिः। 
यस्य यत्कमे शिस्पं वा विया वा जातिरेव वा ॥ १५७ ॥ 

गोत्रेण अपलयम्रययान्तेन । अयममालयः । प्रशान्तो वीतरागः । पूज्यो जनः 
रिष्यायेः खगरहीताभिधो विनिगयते इदन्वयः । खगृीता खेच्छया मयुक्ता 
अभिधा पूज्यलप्रकाशकनास भगवन्निति महाभागेलयादि वा यस्य सः । महाराजेति 
स्वामीति वा भूपतिर्विनिगद्यते इत्यन्वयः । युवराजः कमारो भर्तदारको वा वाच्यः 
कुमारको युवराजः ! पतिर्यथेति । उत्तमेनोत्तमा छरी वयखेति, मध्येन मध्यमा 
हंद इति, अधमेन अधमा दण्डे इति वाच्येयथैः । सदशी आत्मतुल्या ¦ कुष्ट 
नी तथा अन्लुका वाच्या । अनुगतेः सेवकैः पूज्या अम्बेति वाच्या ! जरती श््धा 
जनेरम्बेति वाच्या ! आमनच्रणैः संबोधनपदैः खसमयागतैः खसंकेतप्रातैः कापा. 
लिकेदयादिभिः । शक्रादयोऽन्तःपुरसहायाः प्रागुक्ताः ! कर्म मालाकरणादि । चित्प 
कुलादिकर्म । विद्या सीमांसादिः । जातिब्रोह्यणत्वादिः । तेनैव तत्कमीदिपरकादेन 

1. हेति इञ इति च । दला हज्ञे उमे अव्यये ॥ 
2. अस्तुकेति । जकारद्वयषटितमध्योऽस्नकााव्दः । नाट्यशाखे तु--"अग्नुकेति 

भवेद्वाच्या वेदया परिजनेन ठु । यात्वत्रच्द्धा सा त्वम्बा भाष्या परिजनेन तु ॥ 
इत्युक्तम् ॥ 

8. कुदिनीति । परनारी पुंसा संयोजयित्री इभल्यपरप्यौया योषित् ॥ 
4. पाषण्डेति । पापं सनोति ददातीति पापष्रण्डः । जमन्ताङ्खः । प्रषोदरादिः । 

कवगेद्ितीयमध्यस्तु शं खण्डयति 1 "खडि मेदनेः । अच् । उक्तं च-- "पालनाच त्रयीधमः 
पाघब्देन निगचते । तं खण्डयन्ति ते यसात्ाखण्डास्तेन हेतुना ॥› इति ॥ 

६. 

१, परेः ख. >. अगृहीत घ. 
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तेनेव नाम्ना वाच्योऽसौ ज्ञेयाशचन्ये यथोचितम् । 
अथ भाषाविमागः- 

पुरषाणामनीचानां संस्कतं स्यात्छृतात्मनाम् ॥ १५८ ॥ 
सोरंसेनी प्रयोक्तव्या ताद्शीनां च योषिताम् । 
आसामेव तु गाथा महार्रं प्रयोजयेत् ॥ १५९ ॥ 
अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणाम् । 
चेटानां राजयुत्राणां रष्ठानां चार्भमाभधी ।॥ २६० ॥ 
राच्या विदूपकरादीनां, धूतौनां स्यादवन्तिजा । 
योधनागरिकादीनां दक्षिणाया हि दीव्यताम् ॥ १६१॥ 
रबराणां शकादीनां शावरीं संप्रयोजयेत् । 
बाहीकभाषोदीच्यानां द्राविडी द्रविडादिषु | १६२ ॥ 
आभीरेषु तथाभीरी चाण्डारी पुक्सादिषु | 
आभीरी शाबरी चापि काष्टपात्रोपजीविषु ॥ १६३ ॥ 
तथेर्ीङ्गारकारादो पेशाची स्यात्पिाचचाक् । 
चेटीनामप्यनीचानामपि स्या.सोरसनिका ॥ १६४ ॥ 
बालानां षण्डकानां च् नीचग्रहविचारिणाम् । 
उन्मत्तानामातुराणां सेव स्यात्सस्कृतं चित् ॥ १६५ ॥। 

ज ग तत ता ० १०१००५५५ + 

माछकारादिपदेन । असौ माखाकारादिः । ज्ञेयाश्चेति } अन्ये मित्रादयो मिक्रादि- 
पदेन वाच्या इयर्थः । अनीचानासुत्तममध्यमानाम् । कृतात्मनां पण्डितानां 
चेदयर्थः । ताद्शीनां गाथा छोकेष्ठ । अतर नाटकादौ ! राजान्तःपुरचारिणां 
वामनादीनाम् । चेटानां टानाम् । प्राच्या गौडीया । धूतीनामक्षदेविनाम् । 
द्ाक्षिणादया वैदमीं ¦ पिशाचवा् चैटानामपीत्यन्वयः । सैव सौरसेनी एव । प्राकृतं 

1. अन्ये इति । चाक्यभिष्ठभदन्तेति भगिनीपति राङुत्तेति जनक भदुकेति राजदयालो 

रष्टियेति वाच्य इति यथाराख्नमनुसंधेयम् ॥ 
2, भाषाचिभाग इति । सामान्यतो भाषा संल्याता श्रटेन---“्राक्घतसंसछृतमाम- 

धपिन्लाचभाषाश्च सूरसेनी च । षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देरविदेषादपभ्रंशः \}° इति ! नास्य - 
द्राखे तु विरोषः--“मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यथमागथी । बाह्यीका दाक्षिणात्या च 
सप्त भाषाः प्रकीतिताः ॥` इति ।! 

8 युक्रसेति । पुकसश्चाण्डारः |) 
4. अङ्गारेति ! अङ्गारकारो लेदहादिधातुजीदी ॥ 

१. उुतचित्सूरसेनखनब्दस्तारुग्यादिरपि इश्यते. २ श्रेष्ठिनाम् इति नास्यख्ाख्रस्थः पाटः, 

३. (दवराणां घ, 
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एेर्येण प्रमत्तख दारिग्योपद्वुतस्य च । 
भिक्चवस्कधरादीनां प्राकृतं संप्रयोजयेत् ॥ १६६ ॥ 
संस्कृतं संप्रयोक्तव्यं ठिद्गिनीषृत्तमासु च । 
देवीमचिसुतावेश्याखपि केथित्तथोदितम् ॥ १६७ ॥ 
यदैश्यं नीचपा्रं तु तदैशयं तस्य भाषितम् 
कायेतश्चोत्तमादयीनां कार्यो माषाविपयंयः | १६८ ॥ 
योषित्सखीवाखवेकश्याकितवाप्सरसां तथा । 
वेदण्ध्यार्थं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ १६९ ॥ 

एषासुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि । माषारक्षणानि मम तात- 
पादानां माषाणैवे । 

षृट्त्रिश्टक्षणान्यतव, नाव्याठंकतयस्तथा । 
जरय्खिशस्रयोज्यानि वीथ्यङ्गानि चयोद श्च ।॥ १७० ॥ 
राखाङ्गानि दश्च यथाराभं रसव्यपेक्षया । 

यथाराभं मयोज्यानीति संबन्धः । अत्रेति नारके । 
तच सखक्षणान- 

भूषणाक्षरसंथातो ज्लोभोदाहरणं तथा ।! १७१॥ 
हेतसंसयद्ष्टान्तास्तुल्यतकेः पदोच्चयः । 
निदशेचाभिप्रायौ च प्राधिर्धिचार एव च ॥ १७२ ॥ 
दिष्टोपदिष्टे च गुणातिपातातिशयौ तथा । 
चिचेषणनिरूक्ती च सिद्धिर्भश्विपथेयो ॥ १७३ ॥ 
दाकषिण्याद्ुनयौ माराथोपर्तिमरहेणं तथा । 
पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो युणकीतेनम् ॥ १७४ ॥ 

सोरसेन्यादिद्राविडीपयन्तानामन्यतमं महाराष्ट्री वा । लिङ्गिनी संन्यासरादिचिह- 
धारिणीषु । कार्यत इति । उत्तमख राजान्तःपुरचारिते मागधी, न तु संस्कतम् । 
एवमन्यत्रापि । अत एवानधैराघवादौ राजयपुत्रस्यापि रामचन्द्रादेरुत्तमकायंकारित्वेन 
संस्कृतेनैव व्यवहासे वर्णितः न व्वर्धमागध्या । वैदण्ध्यार्थं वैदर्ध्यज्ञापनार्थमू 1 
अन्तरा अन्तरा तत्तद्धाषाणां मध्ये । एषां भाषाविशेषाणाम् ! आकरेषु नाटकादिषु । 
भषावे बोध्यानीति पूर्वेणान्वयः । यथाखभं यथायोग्यम् । रसनव्यपेक्षया रसा- 
काहया । यस्मिन्रसे यदाकाह्वितं योग्यं च भवति तत्तस्मिन्वणनीयमिति भावः । 

१. "चक्र ख, "न्ध" घ्. २, नाटके" क, ३, ति" नास्ति क-पुस्तके, ४. श्रहणंः क-ख 
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ठे्ो मनोरथोऽुक्तसिद्धिः भियवचस्तथा । 
तत्र-- 

रक्षणानि थुणेः सारंकरर्योगस्तु भूषणम् । १७५ ॥ 
यथा-- 

“आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम् । 
कोषदण्डसमग्राणां किमेषामत्ि दप्करम् ॥' 

वणनाक्षरसंधातधिचार्थैरश्रमितैः ! 
यथा शाकुन्तले-' राजा-कच्चित्सखीं वो नातिबाधते ररीर- 

संतापः । प्रियंवदा- संपदं ल्धोसदहो उसमं गमिस्सदि ।' 
सिदधरथेः समं यत्राप्रसिद्धोऽथः प्रकाश्यते ।॥ १७६ ॥ 
शिषठ्छक्षणचित्राथ सा छोभेदभिधीयते । 

यथा-- 
“सद्रंशसंमवः शुद्धः कोटिदोऽपि गुणाचितः । 
कामं धनुरिव कूरो वजेनीयः सतां प्रसुः ॥' 

यत्र तुटयाथयुक्तेन वाक्येनाभिप्रद्नात् ॥ १७७ ॥ 
साध्यतेऽभिमतशथाथेसदुदाहरणं मतम् । 

गुणे्मधुर्योजःग्रसदैयैमकोपमायरकारसदहितैर्योगः परस्परमेरुकः ¦ आश्षिपन्ति नि- 
नदन्ति । कोषो वीजकोपो भाण्डागारश्च ! दण्डो नारं चतुर्थोपायश्च । अत्रारविन्दाना- 
मचेतनतया निन्दा न संभवतीत्युपमा कल्प्यत इति निद्ैना । एवं च निद्रोनाथौन्तर- 
न्यासश्टेषालकारसहिताभ्यां माधुर्यप्रसादाभ्यां योगः! चित्रौ बिद्ग्धमनोरमोऽर्थो 
येषीं तैरक्षरैः पदैः \ वो युष्माक सखीं शकुन्तलां शरीरसं तापः स्मरज्वाला । "सांप्रतं 
कव्धौषधमुपङमं गमिष्यति" इति संस्कतम् । सिद्धेः साधयितुमारन्धेः । श्िषटखसूप- 
ित्रोऽ्थो यसाः सा वर्णना ! वंशोऽन्ववायो वेणुश्च । कोटिः संख्याविश्चेषोऽप्र च । 
यण- शोयौदिः मौवा च दू कुटिः कठिनश्च । अत्र सिद्धरन्वयादिभिः सममेकदैव 
प्रसिद्धो वेण्वादिरर्थो भासते । अभिग्रदद्ेनाद् वक्तरसिश्यात् साध्यते ज्ञाप्यते । 

1. गुणैरिति । षोडद्ाध्याये भरतेनाप्युक्तम्--"अल्कारेयगेश्चैव बहुभिः समल- 
कतम्. । भूषणेरिव विन्यस्तेस्तद्धूषणमिति स्तम् ॥° इति ॥ 

9, लक्षणानि क-ख-ग. २. तत्रः क-खन्ग. ६. (लक्षणः कृ, ४. चेषां- इत्यादिः. “--वे- 
णुश्च ' इलन्तः पाठः पुस्तकरान्तेर नास्ति. 
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यथा-- 
'अनुयान्त्या जनातीतं कान्त साधु त्वया कतम् । 

का दिनश्रीर्विनारकेण का निचा शरिना विना ॥' 

हेतर्वाक्यं समासोक्तमिष्टढृद्धेतदशेनात् ॥ १७८ ॥ 
यथा वेण्यां मीम प्रति श्चेटी--एवं मए भणिदं भाणुमदि; ठु- 

ह्माणं असुक्घघु केसेषु कह देवीए केसा संजमिअन्तित्ति ॥ 

उत - संशयोऽन्ञाततस्वख वाक्ये खाद्यदनिशयः 
(५ (५ ् यथा यथातिविजये-- 

८इयं खगाधिनाथस्य रक्ष्मीः, किं यक्षकन्यका । 
किं चास्य विषयथैव देर्व॑ता, किम पर्वती ॥' 

ईष्टान्तो यस्तु पदाथेसाधनाथ निदशेनम् ॥ १७९ ॥ 
यथा वेण्याम्--'सहदेवः-- मार्य, उचितमेवेतत्तस्या यतो दर्यो- 

धनकल्ं हि सा, इत्यादि । 

त॒स्यतर्को यदथेन तकैः प्रकृतिगामिना । 

अभिमतो बोधयितुभिष्टः । अदयुयान्त्येति । कान्तमरणेन दुःखमनुभवन्द्या उक्ति. 
रियम् ! अच्राकं विना दिनश्रीरिव शशिनं विना निशेव कान्तं विना योषिदशोभेवेति 
मरतीयते ! समासेन संक्षेपेण उक्तमिष्टवदमीष्टार्थबोधकरम् । एवं मया भणितं 
भायुमति, युष्माकमसुक्तेषु केरोषु कथं देव्याः केशाः संयम्यन्ते" इति संस्कृतम् । अत्र 
द्रोपदीकेशार्सयमनसय हेत मौलुमतीकेशामोक्षणं तदशैनेन दुर्योधनवधे सलेव देव्याः 
केदाबन्धनं भविष्यतीदयभिमतार्थबोधः ! अज्ञाततत्वसयय अज्ञातविशेषसय । “यत् इल्य- 
व्ययं “यः इदय्थ । विषय देशख । दान्त इति । पक्षेऽर्थसखय साध्यसय साधनाय 
ज्ञापनाय निदश्यनं हेतुदशेनम् । तस्या भावुमद्याः। सा भावुमती ! अर्थन वस्तुना 

त्क भाव्यर्थसूचनम् । ् रकृतिगामिना प्रकृतेन न तु प्रकृति विपर्यांसरूपेण अद्भुतेन । 

1. हेतुरिति । नाव्यराखेऽप्युक्तम्--“बहूनां भाषमाणानामदेका्थविनिणैयात् । 
सिद्धे समानवचनं हेतुरिलभिसंजितः ॥› इलि] 

2. संशय इति । उर च सुनिना--“अपरिक्ञाततचा्थं यत्र वाक्यं समाप्यते! अ- 

नेकल्वाद्धिचाराणां संशयः परिकीतितः ॥` इति ॥ 

3. देवतेति । एतद्धिषयापिष्ठात्रीलयथैः ॥ 

4. इष्टान्त इति । युनिनाप्युक्तम्--“सिदधौ पू्वोपरब्धौ यः समलतमुपपाद्ेत्र 
निदद्यौ नक्ृतस्तज्जैः स दृष्टान्त इति स्मरतः ॥° इति ॥ 
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यथा ततरैव-- 
श्रायेणेव हि द्यन्ते कामं खभाः द्रुमाञ्चमाः । 
रातसंख्या पुनरियं सानुजं स्प्रतीव माम् | 
संचयोऽथोनुरूपो यः पदानां स पदोचयः ।॥ १८०॥ 

यथा श्ाङ्कन्तठे- 
अधरः किंसर्यरागः कोमल्विरपानुकारिणौ बाह । 

कुसुममिव लोभनीयं योवनमङ्गेषु संनद्धम् ।' 
अत्र पद्पदाथंयोः सोक्रुमायं सदरामेव । 

यत्राथोनां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम् 
परपक्ष्व्युदासाथं तननिद यनसुच्यते | १८१ ॥ 

यथा-- 
'्षा्रधर्मोचितैषरमैरलं शद्चवपे यपा । 
किंतु वालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराञ्खे 

ता त क 
म ० ५५.०.०० न ~ 

भ्रायेणवात ! खप्रदशेनख प्रकृतलज्ञापनायेदम् 1 संचयः समूटः ¦ अथीनुरूपो ऽभिघधे- 
यसदशः\ छकुमाराथं सुककमारपदसंचयस्य, उद्धटार्थं उदद्धटपदसंचयस्य प्रयोग इयर्थः । 
अधर इति । विटप्राुकारिणो शाखासद्ौ \ यथा वा श्रागप्राप्तनिद्म्भशांभवध- 
ुद्रैधाविधाविभेवत्कोधप्रेरितमीममागेवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणात् । उन्वारः परञ्च 

भेववरिथिर्स्वकत्कण्ठपीयतिधिर्यैनानेन जगत्सु खण्डपरद््देवो हरः ख्याप्यते ॥° 
बरागप्राप्तनिद्यम्भेति । प्रागप्राप्तनमनेलर्थः । अव्र शब्दार्थयोरुद्धग्लं सदराम् ¦ 
यज्रार्थानामिति । पक्षो मतम् । रिं त्विति यथेर्थे । पराद्युखे अन्यासक्ते । अत्र 

{, अधर् इति । अधरोऽधरोष्ठः किसलय इव रागो यस्य सः } बाहू विरपौ स्क- 
न्ोर्धवंदाखे तदनुकारिणो तत्सदृशौ । ^स्कन्धादृरष्वं तरोः शाखा कटपरो विरपो मतः? इति 
काल्यः । कोमरब्देन तयोरयजत्वं व्यज्यते । भङ्गेषु संनद्धं संनादं प्रापितम् । अत्वु- 

त्कटमिति यावत् । अच्राङ्गेष्विति वहुवचनेन वदने कान्तिमत्ता, नेत्रयोस्तरल्ता;) कण्डे 

वग्बुत्रिरेखावच्वम् ; वक्षसि स्तनोञ्नृम्भणम्; नाभौ गभीरता, नितम्बे मध्यनिश्चत्वम् › 

उभयभागे चतुरल्त्वम्, जधनजङ्लाजानुमण्डलोरुदेशानां मांसरुत्वम्> गतो सविलासत- 

मित्यादि ध्वनितम् । संनद्धशब्दः प्रकते वाधित्तसुख्याथैः सन् यः संनद्धो भवत्यु 
त्सादेन प्रकटो मवतीति प्राकय्यस्ंबन्येन यौवनं कक्षयंसद्वतमतिशयं व्यनक्ति । यौवनं 
ङुखममिव खोभनीयं चित्तापकषैक्रम् । अङ्गेषु संनद्धमिदत्रापि योजनीयम् । ल्ताङ्गेषु 
संनद्धमित्यथः ॥ 

2. ब्युदासार्थमिति । व्युदासो निरासः ॥ 
3. खण्डपरड्ुरिति । दरेण स्वपर ोरेकः खण्डः परञ्ुरामाय दत्त इति प्रसिद्धिः ॥ 

न 

१, "वुधा क-ख, 
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अभिप्रायस्तु साद्स्याद्रभूता्थसख कल्पना । 
यथा चाकुन्तके- 

<इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्लपःछ्मं साधयितुं य इच्छति \' 
धुवं स नीलोत्पङूपत्रधारया समितां छेततमृषिव्यैवसखति ॥' 

ग्ाप्ठिः केनचिदंशेन किंचिवत्राञुमीयते ।॥ १८२॥ 
यथा मम प्रभावत्याम्--“अनेन खट सवेतश्वरता चश्चरीकेणा- 

वर्यं विदिता भविष्यति प्रियतमा मे प्रभावती ॥ 
विचारो युक्तिाक्यैयेदग्रलयक्षाथेसाधनम् । 

यथा मम चनद्रकरायाम्--"राजा-नूनमियमन्तःपिहितर्मंदन- 
विकारा वतेते । यतः । 

हसति परितोषरहितं निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किचित् । 
सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्सयुत्तरं दत्ते ।' 
देशकारस्वरूपेण वणेना दिष्टमुच्यते ।। १८३ ॥ 

यथा वेण्याम्--^सहदेवः 
यद्वैदयतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेऽय संभृतम् । 
तस्माब्रडिव ईृष्णेयं नूनं संवधेयिष्यति ॥ 

उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं शाक्ञायुसारतः । 
यथा शाङुन्तले- 

'दुश्रूषख गुखन्कुरु भरियसखीषरत्ति सपलीजनं 
भतुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स प्रतीपं गमः। 

्षत्रधर्मन्युदासार्थं परासक्ते वालिनि श्रीरामस्य बाणमोक्षः प्रसिद्धोऽथैः कीतितः ॥ 

अभूतार्थस्य असंभविनो वस्तुनः । अव्याजेन खभावेन मनोहरम् । षिः कण्वः । 

व्यवसयति इच्छति । उत्पल्पन्रधारया समिकछताछेदनमिव शकुन्तङाशरीरेण तपःसाध- 

नमसंभवि--भरास्िरिति । अंसेन विद्येषणेन । चश्चरीकेण भ्रमरेण । अत्र सवैतश्वर- 
तेति विशेषणेन अमरख ख्रियतमाश्ञानं नायकेनाुमीयते 1 विचार इति । युक्ति- 
वाक्यैतुबोधकवाक्यैः । अप्रलक्षस्य साधनं ज्ञापनम् । असमज्ञसमयोग्यम् । देद- 

काटेति । देशकालयोः खसूपेण साधर्म्येण । प्राठरृडिव वषोकार इव । द्युश्चूषस्ेाते । 1 
1. समिद्धताभिति ¦ कचित् 'दमीकताम्ः इति पाठः । तस्या अतिकाटिन्येनोपमे 

येऽखयन्तासंंभावनीयत्वं व्यज्यत इति म्रकरतपचन्याख्याने राघवभद्धः ॥ 

2. उुश्रूषस्वेति । अत्र समासेन वास्स्यायनोक्तमेकचारिणीटृत्त संगृहीतं कविङरयुरुणा॥ 

१. “अद्धुत' घ. >. मीत" घ. ६. श्रमद' इत्यधिके ख-पुरतके. 
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भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येप्वयुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुल्सयाधयः ॥ 

गुणातिपातः कार्यं यद्िपरीतं युणान्प्रति ॥ १८४ ॥ 
यथा मम चन््कखयां चन्द्र प्रति- 

'जइ् संहरिजई तमो षेय्यद् सअलेहि ते पाओ । 
वससि सिरे पयुबदणो तहवि हं इत्थीम जीअणं हरसि ॥' 
यः सामान्ययुणोद्रेकः स युणातिश्चयो मतः । 

यथा तत्रैव--शराजा--( चन््रकखया सुखं निर्दय । ) 

असावन्तश्चञ्चद्विकचनवनीरलयुगङ- 

सरुस्पूनम्बुविंरसदटिसंधात उपरि। 
विना दोषासङ्गं सततपरिपू्णाखिरकरः 

कुतः प्राप्तश्चन््रौ विगङ्ितिकरुङ्कः सुमुखि ते ॥' 

सिद्धान्थान्वहूलुक्त्वा षिशेपोक्तिविंरेपणम् ।\ १८५ ॥ 
ययथा- 

(तृष्णापहारी विमो द्विजावासो जनप्रियः । 
हृदः पद्माकरः किंतु बुधस्तवं स जलाशयः ॥' 

£ ̂  © 9 इ _ @ पसिद्धाथेकथनं निरुक्तिरिति कीलते । 
पतिमेहं गच्छन्तीं शङ्कन्तखां रति कण्वस्योपदेशोऽयम् । गुणान् प्रतीति गुणानामिदयर्थः। 
जई इति 1 ् यदि संहियते तमो ग्रह्यते सकडेस्ते पादः । वससि शिरसि यशुपते- 
स्तथापि हा ल्या जीवनं हरसि ॥` इति संस्छेतम् । अचर चन्द्रस्य क्लीवधस्तमोहर 
णादियुणविपरीतं कायैम् । सामान्यगुणेभ्य उपमानोपमेयव्रत्तिसावारणधर्मेभ्य उद्रेक 
आधिक्यमुपमेयसय \ तरे अधोभागे स्फूजैन् देदीप्यमानः कम्बुः कण्ठरूपो यख सः। 
दोषासङ्गं विना \ दोषरदहित इयर्थः । अथ च दोषा राव्रिस्तखाः सङ्क विना । कलाः 

करादाच्नाणि षोड्भागाश्च । अच्राह्नादकलादिसाधारणधमेभ्यो नीखन्नयुगखादि- 
संबन्धाधिक्यं सुखख । अथोनिति । सिद्धान् प्रसिद्धान् । विरेषोकतिभदकथनम् । 
तृष्णेति । हस्तं चेताद्शः। किं तुत्वं बुधः, स हदो जलाशयः सङ्िठ्वान् 
जाञ्ययुक्तश्च । तृष्णा धनेच्छा पिपासा च । मलः पापं पद्कश्च । द्विजा विप्राः पक्षि- 

णश्च । लक्ष्मीकरः पद्यानामाधारश् । अत्रान्यपादे विसेषकथनम् । व्यतिरेकार्कारो- 

1, वखसदिति । अकिसंयात्ेन के्चपादोऽभिप्रतः ॥ 

१, यंचीकरतेयमायी पुस्तके >. "ह इति नाति घ-पुस्तके, ३. जडाखयः घ, 
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यथा वेष्याम्- 
“निह तारोषकोरव्यः क्षीबो दुःशासनाखजा । 
मङ्का दुर्योधनस्योरवोर्भमोऽयं रिरसानतः ॥ 

ॐ ¢$ क [स ८ दये ५ 

बहूनां कीतनं शिद्धिरभिप्रेताथंसिद्धये ॥ १८६ ॥ 
थया 

'यद्रीये वूर्मराजसय यश्च शोषस विक्रमः | 
प्रथिव्या रक्षणे राजनच्नेकन्र त्वयि तस्थितम् ॥? 

_ इ्रादोनां भवेद्धंशो बाच्यादन्यतरद्रचः। 
वेण्याम्-कञ्चुकिनं प्रति "दुर्योधनः- 

सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम् । 
खलेन निहन्ति संयुगे नचिरात्पाण्ड्पुतः सुयोधनम् ॥ 
विचारसखान्यथाभावः संदेदाह्न विपयेयः ॥ १८७ ॥ 

सृथा- ४ 

"मत्वा ठोकमदातारं संतोषे येः ता मतिः । 
त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥' 

[3 [५ ८ 

दाक्षिण्ये चेष्टया बाचा परचित्ताुवतेनम् । 
वाचा यचा- ॑ 

्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा खं हि विभीषण । 

आर्येणानुगरृदीतस्य न विन्नः सिद्धिमन्तरा ॥ 
एवं चेष्टयापि । 

ढ् वा र (5. म्र, ८ 

८५४- वाक्यैः लिंग्धेरयुनयो मवेदथेख साधनम् ॥ १८८ ॥ 
ऽयम् । पू्वैति । क्षीबो मत्तः । भङ्का भज्नकतौ । बहूनामिति । एतदनेकोपरश्ष- 
णम् । तेन नोक्तोदाहरणासंमरहः ! एकस्मिन्बहूनां युणकथनमिदयर्थः । यद्धीर्यदिति)। 
अचर राज्ञः प्रथिवीपारुनभारसरहिष्णुतातिद्यवोधाय तदुभयकीर्तनम् \ इप्तादीनामि- 

लयादिपदेन हृष्टदुःखितादीनां ग्रहणम् । वाच्याद्रक्तुमि्टादन्यतरद्विपरीतम् । न चि- 
रादिति । चिरान्न हन्तीति वक्तुमिष्टम्, अचिराद्धन्तीदखयन्यथा जातम् । विचारस्य 
तत््वनिश्वयस्यान्यथाभावोऽभावः । संतोष्रे धनतृष्णागमजन्यद्खे न तथा व्यवसायि- 
नः दातृत्वनिश्चयवन्तः } अत्र मवद्विधे दातरि दाव्रत्वनिश्वयाभाव एव विचाराभावः। 
परवित्तसयायुवर्वनम् । आर्येण श्रीरामेण । अन्तरा मध्ये । चेष्टया यथा दाकु- 
न्तङके--“तदहमेनामन्रणां करेमि । इदयडटीयकं ददाति !° अन्राइलीयदानरूपचे्टया 
राङुन्तलाचित्त्रीणनम् । वाच्छ्थेरिति 1 अर्थख प्रयोजनस्य । भारद्वाजो द्रोणः । 

१. “सिद्धैः क-ख. 
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यथा वेण्याम्--अश्व्थामानं प्रति करपः--दिव्याख्रग्रामकोविदे 
भारद्राजतुल्यपराक्रमे फं न संभाव्यते खयि ॥' 

माला खाचदभीषटर्थं नेकाथेप्रतिपादनम् । 
यथा चकृन्तले--राजा- 

किं रीकरैः इमविमर्दिभिय्रैवातं 
संचारयामि नठिनीदरुताख्बृन्तम् । 

सङ्के निवेश्य चरणावुत पदमता्रो 
संवाहयामि करभोर् यथासुखं ते !' 

अथौपत्तियेदन्यार्थोऽथौन्तरोक्तेः प्रतीयते । १८९ ॥ 
यथा वेण्याम्--द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्येऽमिषेक्तुमिच्छतीति कथ- 

यन्तं कर्णं प्रति .यजा-- साघु अङ्गराज, साघु । कथमन्यथा 
दत््वाभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीरिना । 
सिन्धुराजसुपेक्षत नैवं चेत्कथमन्यथा | 

दूषणोद्धोषणायां तु मत्सैना गहेणं तु तत् । 
यथा तत्रेव-कणै प्रति अश्वत्थामा- 

निर्वाय युशुल्ापभाषितवश्चाक्कि मे तवेवायुधं 
संप्रत्येव भयाद्धिह्ाय समरं प्राप्ठोऽसि किं खं यथा | 

जातोऽहं स्त॒तिवैशकी्वनविदां कं सारथीनां कके 
द्रारातिक्ृताप्रियं प्रतिकरोभ्यस्तेण नाखेण यत् ॥' 

अभ्यथेनपरेवाच्येः पृच्छाथोन््ेपणं मतम् ॥ १९० ॥ 
माङेति 1 अमीघ्यर्थं खामीषटसिदधये । नेक्ार्थवरतिपादनमनेककाभैख हापनम्! शीक- 
रेरम्बुक्णेः । आद्रः शीतलय वातो यख तत् संचारयामि व्यापारयामि । नलिनीद्रूमेव 
ताख्वृन्तम् । शन्तः इति पाठे शीकरैः सह नलिनीदरुताल्ढन्तराद्रैवातं संचास्यामि 
स्मरतप्तश्यरीरं प्रापयामि 1 अत्र दुष्यन्तस्य छरतरूपसखाभीष्टसिच्यथं शकुन्तलायां 
समीरसंचारपादसंवाहनकार्थ॑योज्ञपनम् \॥ अथोपत्तिरिति । अद्गराज इति क~ 
संबोधनम् । कथमन्यथेति ! भवता वक्तव्यम् । इति रोषः। स द्रोणः! सिन्धुरा 
जयद्रथम् । एवं पुत्राभिषेकाभिग्रायः ! अन्यथा प्रकारान्तरेण 1 अच्र सिन्धुराजोप- 

क्षारूपार्थान्तसेत्त्या द्रोणख पुत्राभिषेकामिग्रायः प्रतीयते । दूघगोद्धोषभायामिति 
११ 

1. स्तुतिवशेति । स्वतिर्वशयोः कीतै्च विदन्ति ये तेषां सारथीनां सूतानाम ॥ 
2, अन्लेणेति । अस्रेण नयनाम्भक्ता ॥ 
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यथा तत्रैव--श्सुन्द्रकः-- अन्ना, अवि णाम सारधिदुदिभो 
दिद्धो तुवि महाराओ दुर्योधणो ण वेत्ति ।' 

ह क 6 श्ट, £ प्रसिद्धिरोकसिद्धार्थेरुतकृष्टेरथेसाधनम् । 
यथा विक्रमोर्वश्याम्--राजा-- 

(सूयौचन्द्रमसौ यस्य मातामहपितामहौ । 
खयं कृतः पतिद्वभ्यारुर्वश्या च मुवा चयः | 

¢ 

सारूप्यम॑दुरूपख सारूप्यारकोभंवधेनम् ॥ १९१ ॥ 
यथा वेण्याम्-दुर्योधनभान्तया मीमं प्रति शुधिष्टिरः-दरासमन्, 

दुर्योधनहतक--*इत्यादि । 
संक्षेपो यत्त॒ संकषेपादास्मान्यार्थे प्रयुज्यते । 

यथा मम चन्द्रकरायाम्-^राजा-प्रिये, 
'अङ्गानि खेदयसि किं जिरीषकरुषुमपसिपेख्वानि सुधा । 

(आत्मानं निर्दिद्य ।) 

अयमीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ति दासजनः ॥' 
$ पतेन 4 रीतेनम् 

गुणानां कीतेनं यत्तु तदेव गुणकं ॥ १९२ ॥ 
यथा तत्रेव-- 
भनेत्रे खज्ञनगञ्चने सरसिजप्रल्यर्थि--, इत्यादि । 

सरेशो मण्यते वाक्यं यत्साद्व्यपुरःसस्मर् । 
यथा वेण्याम्--शराजा-- 

हते जरति गाङ्गेये पुरस्छृतयय शिखण्डिनम् । 
या छाधा पाण्डुपुत्राणां सेवासाकं भविष्यति ॥* 

कृतायामिति रोषः । अभ्यर्थनापरैः सविनयेः । अज्ञा इति ! 'आयौः, अपि नाम 
सारथिद्धितीयो दशो युष्माभिर्महाराजो दुर्योधनो न वेति । इति संस्कतम् ! खोकसि- 
द्वारैः लोकद्यातवस्त॒भिः । अर्थसाधनं पदार्थपरिचयः। सू्यीचन्द्रमसाविति। अन्न 
सूयौदिभिः प्रिद्धारथः पुरूरवसः परिचयः । अनुरूपस्य सदृशस्य सारूप्यात् साद्द्यजनि- 
तश्रमात् । “अनुभूत सखः इति पाठे सादृद्यादवुभूतस भ्रमविषयस्येदर्थः । संक्षेपात् 
अविशेषात् । अन्याये अथौन्तरस्थाने । प्रयुज्यते निर्दिर्यते । अयमिति । अच्राय- 
मिलयनेन आत्मा अन्यो वेति न विरेषकथनम् । अत एवाथौन्तरस्थाने आत्मनः 
प्रयोगः । साद्द्यपुरःसरं सादद्यतात्पयैकम् । गाङ्गेये भीष्मे । सेवेति तत्त॒स्यश्छा- 
धारयां तात्पयैम् । यथा ब्रद्धसयय चेन छाघानुपयुक्ता तथा अस्माकमपि बारुक- 

9 “अभिभूतस्य क-ख-ग-घ, २. वतेनंः घ. ३. भ्रतिसक्षेपात्” क-ख 
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मनोरथस्त्वभिग्रायस्योक्तिभेश्छन्तरेण यत् ॥ १९३ ॥ 
यथा-- 

'रतिकेकिकिरूः किचिदेष मन्मथमन्थरः । 
प्रय सुभ्र॒ समारम्भाक्रादम्बश्चुम्बति प्रियाम् ॥' 

€ २७५. 

विशेषार्थोहविस्तारोऽचुक्तपिद्धिरूदीयेते । 
यथा--गृहवृक्षवारिकायाम् 

दद्येते तनि यावेतौ चारुचन्द्रससं प्रति । 
प्राज्ञे कस्याणनामानाघ्रुभौ तिप्यपुनर्वतु ॥' 

खात्ममाणयित पूज्यं भियोक्तिदेयभाषणम् ॥ १९४ ॥ 
यथा साकुन्तले-- 

“उदेति पूर्वं कुखमं ततः फठं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः । 
निमित्तनैमि्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संप: ॥॥ 
अथ नाय्यार्काराः- 

आश्षीराक्न्दकपटाक्षमाभर्ोवमाश्रयाः | 
उस्पासनस्प्दाक्षो भपश्ात्तापोपपत्तयः ।॥ १९२५ ॥ 
आसाध्यवसायो च विसपेटेखसंक्चितौ । 
उत्तेजनं परीवादो नीतिरथविशेषणम् ।॥ १९६ ॥ 
प्रोत्साहनं च साहास्यमभिमानोऽनुवतेनम् । 
उत्कीतेनं तथा याञ्चा परिहारो निवेदनम् ॥ १९७ ॥ 

सेकाकिनोऽभिमन्योबैहुभिदैनने भविष्यतीति भावः! उक्तिज्ञापनम् । भङ्गयन्तरेण 

सददाददयनादिना । रतिकेचि करयति सः । यद्ध रद केलिकला यख सः । सम- 

छम्भादादराधिक्यात् । कादम्बः कर्सः । अत्रे प्रियाय कादम्बसख भरियाचुम्बनं 

दसेयता नायकेन खख प्रियाचुम्बनासिप्रायः सूचितः विशेषेति । रूपव. 

ग्यातिश्चयज्ञापनं विशेषः तस्मै प्रयोजनं विशेषार्थः । उहविस्तारस्तकोतिरायः 

इदयेते इति । गोपवन विश्वामित्रसमीपे श्रीरामल्क्मणो द्रा सीतां संबोध्य 
तत्वखीनां वितश्चवर्णनमिदम् ! अत्र चन्द्रादीनां प्रथिव्याससंभवे वितकौतिरायः 

अ्माणयितं अमाणं कतुम् 1 हषेजनकं भाषणं हरषभाषणम् । निमित्तनैमित्तिकयोर- 

तुफख्योः। अर्यं पौवापयैरूपो बिधिः क्रमः । नाव्यारुकारमाह--अथेति । 

१, (समाश्वस्ताः च. २. शविदरषार्थाहः प्रस्तावे" क-ख-घ, 

सा०्द्० ८ 
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प्रबतेनाख्यानयुक्तिप्रहषोधो पदे नम् । 
इति नाय्यारंङृतयो नाव्वभूषणहेतवः | १९८ ॥! 
आश्ीरिष्टजनाश्चसा 

यथा चाकुन्तले-- 

ध्ययातेरिव शर्मिष्ठा पद्युबहमता भव । 
पत्रं समपि सम्राजं सेव पूरुमवायुहि ।॥' 

आक्रन्दः प्ररूपितं शुचा 
यथा वेण्याम्-- कञ्चुकी - हा देवि कुन्ति, राजमवनपताके- 

इत्यादि । 
कृपटं मायया यत्र रूपमन्यदहविभाव्यते ।॥ १९९ ॥ 
यथा कुरुपत्यङ्क-- 

'सगर्पं परित्यज्य विधाय कपटं वपुः । 
नीयते रक्षसा तेन रक्ष्मणो युधि संशयम् ॥' 

अक्षमा सा परिभवः खल्पोऽपिं न विषह्यते । 
यथा याढुन्तले--रराजा-- मोः सत्यवादिन् अभ्युपगतं ताव- 

दसामिः । रि पुनरिमामतिसंधाय रम्यते । शाङ्रवः-विनि- 
पातः--' इत्यादि । 

गर्वोऽवरेपजं वाक्यं 
यथा तत्रैव--^राजा-- ममापि नाम स्वैरभिभूयन्ते गृहाः ।› 

_ काथेस्यारम्म उद्यमः ॥ २०० ॥ 
यथा कुम्भाङ्-.रावणः- 

पदयामि शोक वि वचोऽन्तकमेव तावत्, | 
अङंकृतिपदस्य योगार्थमाह--नाख्वभूषणदेतव इति । इटजनसख बन्धोरा॑सा 
अभिमतप्राप्तीच्छ 1 सम्राजं राजसमूहस्य शास्तारम् । सेव रार्मिष्ठेव । अत्रे कण्वस्य 
राकुन्तलाया अभीष्टलामेच्छा 1 विभाव्यते रकाश्यते । तेन मारीचेन ! अक्षमेति । 
खत्पस्यापि परिभवसयासहनमिदयर्थः । “भोः इलयादि ~-लभ्यतेः इयन्तं दुष्यन्त- 

वचनम् । राङ्गेरवः कण्वरिष्यः । आह इति रोषः । विनिपातः इति “लभ्यते 
इलयनेनान्वेति ।' अचर राजछृतस्याल्पस्यापि परिभवस्य शङ्गरवेणासहनम् । अवङेप- 
जमर्ईकारजन्यम् । सत्वैः प्राणिभिः । पदयामीति । अत्र समरोयमः सूचितः । 

1 अतिसंघायेति । अतिसंधाय वश्चयिषत्वा ॥ 

१, "नामिप्रसद्यते" क-ख, 
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ग्रहणं युणवत्का्यहेतोराभरय उच्यते । 
यथा विभीषणनिभत्सनाङ्के--विभीपणः-राममेवाश्रयामि ! 

इति । 
उत्मासनं तूपदासो योऽसाधो साधुमानिनि ॥ २०१॥ 

यथा साुन्तटे--श्ाङ्गरवः- राजन्, अथ पुनः पूर्वैव तान्तमन्य- 
सङ्गाद्विस्मरतो भवान् । तत्कथमधर्मभीरोद।रपरित्यागः--' इघ्यादि । 

आकाह्वा रमणीयत्वादस्तुनो या स्पृहा त॒ सा| 
यथा तत्रैव--'राजा-- 

चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्षतकोमलः। 
पिपासतो ममानुज्ञां ददातीव भियाधरः ॥ 

अधिक्षेपवचःकारी क्षोभः प्रोक्तः स एव तु ॥ २०२॥ 
यथा- 

(त्वया तपसिचाण्डारु प्रच्छन्नवधवर्तिना । 

न केवरं हतो वाटी खात्मा च पररोकतः ॥ 

मोदहवधीरिताथेख पथात्तापः स एव तु | 
यथानुतापाङ्--"रामः-- 
किं देव्या न विचुभ्बितोऽसि बहुशो मिथ्यामिकप्ततदाः इति । 

उपपत्तिमता हेतोरुषन्यासोऽथेषिद्धये ॥ २०३ ॥ 
क, क 

गुणवदिति । उक्छष्ेखर्थः \ साममेवेति । अव्र विभीषणस्य खराज्यश्रापिरूपो- 

तकृष्टकायेसख हेतः श्रीरामाश्रयः । आत्मानं साधुं मन्यते साधुं साधुमानी तस्मिन् १ 

अथ पुनरिति वितर्क । पूर्वश्तान्तं शङन्तखाया गान्धवेविवाहरूपम् । अन्यसद्गाद्- 
भायान्तरसंसर्गात् । तत्कथमिति । अन्यथा कथमिदयर्थः । अपरिक्षतो नायके- 
नादष्टः }अत एव कोमलकः } अधिक्षेपवचो भत्संनवाक्यम् । क्षोभधित्तव्यथा, स एवं 
क्षोभनामारुकार एव । प्रच्छन्नवधवर्तिना अरुक्षितर्दिसाकारिणा । मोहेनावधीरित- 

स्यावज्ञात्तस अर्थस्य प्रयोजनस्य । स एव पश्वात्तापाङंकार एव । देव्या सीतया । 
मिथ्याभिशस्तो मिथ्यादत्तपरिवादः । अत्र मोहेनावधीरिते चुम्बनकायेँ पशात्तापः । 

1. मोहेति 1 नास्यसाखेऽप्युक्तम्--“अकार्यं सदसा क्त्वा त्वा काय॑मथापिं वा । 

संतापो मनसो यस्तु पश्चात्तापः स कीतितः ॥' इति ॥ 
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यथा वध्य्िखयाम्- 
प्रियते भियमाणे या स्यि जीवति जीवति 
तां यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममापुभिः॥' 

आशंसनं खादाद्सा 
यथा द्मदाने--'माधवः- 
तत्पश्येयमनङ्गमङ्गरगरहं भूयोऽपि तस्या सुखम्" इति । 

ग्रतिज्ञाध्यवसायकः । 
यथा मम प्रभावत्याम्-चज्ननाभः- 

असय वक्षः क्षणेनैव निर्मथ्य गदयानया | 
लीख्योन्मूटयाम्येषं मुवनद्वयमय वः | 

विसर्पो यत्समारन्धं कमानिष्टफरप्रदम् । २०४ ॥ 
यथा वेण्याम्-- 

"एकस्य तावत्पाकोऽयम्- इत्यादि । 
काथदैशेनयुदेखः 

यथा शाङुन्तके--राजानं प्रति "तापसौौ- समिदाहरणाय प्रस्थि- 
तावावाम् । इह चासद्धरोः साधिदैवत इव रछुन्तख्यानुमाछिनीतीर- 
माश्रमो दर्यते ! न चेदन्य८था) कायातिपातः, प्रविश्य गृह्तामतिथि- 
सत्कारः इति । 

अन्न खस्याभीष्टलमेच्छ । आद्यीररुंकारे तु बन्धुजनयेति मेदः । तथ्या माख्या । 
कार्यय कतेव्यलेन निर्दैशः प्रतिज्ञा ! एकस्य दरौपदीकेरायरहसय परिपाकः फर्मर्यं 
राजसमूदक्षयरूपरः । द्वितीये द्येणसंबन्धिनि निःरोषीकतैमारगब्धा निःशेषिताः। अस- 

{५ 2. ^ क 

ड्रोः कण्वस्य । अनुमालिनी तीरं माडिन्याद्यनदीतीरे ! न चेदिति । यथयावां 
समिदाहरणाय न अस्थितो अन्यथा तदा कार्यैख दोमघ्यातिपातोऽनुपपत्तिः । 

1. तदिति । “संभूयेव उुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते यत्रालेकपथावता- 
रिणि रति प्रस्तौति नेवोत्सवः । यद्वालेन्दुकलोचयादवचितेः सरिवोत्पादितं- इति 
तत्पादत्रयी ॥ 

%. न चेदिति । «न चेदन्यकायातिपातः" इति पाठे त॒ सखेन मन्थयोजना । स एव 
पाठः सांम्रतयुपरभ्यते ॥ 

पय 

१, उत्? क, >. “एवः च्, ३. (अह्णः घ॒, 
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उत्तजनमितीप्यते | 
स्वकायेसिद्धयेऽन्यख प्ररणाय कटोरवान् ।। २०५ ॥ 

यथा-- 
{इन्द्र जिचण्डवीर्योऽसि नाज्नेव बल्वानसि । 
धिभिक्मच्छचषूगरेण युष्यसेऽसद्धयाद्रुरः | 

भत्स॑ना तु परीवादो 
यथा स॒न्दराह्क--दुर्योधनः-- धिग्धिक सूत, ईं छतवानसि । 

वत्सस्य मे प्रङ्ृतिदुरकितिस्य पापः 
पापं विधाखदि- इव्यादि । 

नीतिः श्ा्धेण वतनम् । 
यथा साकुन्तले--दुष्यन्तः--विनीतवेषपवेश्यानि तपोवनानि । 

इति । 
उक्तस्याथख यत्तु खादुत्कीर्तनमनेकधा ॥ २०६ ॥ 
उपारम्भविशेषेण तत्स्यादरथविरशेषणम् । 

यथा शाकुन्तङे राजानं प्रति श्लाङ्गरवः- जः, कथमिदं नाम । 
किसुपन्यस्तमिति ! ननु भवानेव नितरां कोकवृ्तान्तनिष्णातः । 

सतीमपि ज्ञातिकुरेकसंश्रयां 
जनोऽन्यथा भव्रमतीं विशङ्कते । 

अतः समीपे परिणेतुरिष्यते 
प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः | 

म्ररणाय प्रवृत्तये । नान्नेव न तु कर्मणा । अव्र सक्ष्मणेन इन्द्रजिद्रधाय अकाशबुदधे 
तस वतेनम् । प्रका खभावेन दुरुटितसय दुर्विखसितस्य । पापो दुष्कर्मा ! पापम- 
निष्टम् । राच्चेण । शाच्नाुसारेण। वतेनं कसौनुष्टानम् । उत्कीतेन सूचनम् । उपारम्भ- 
विरोषेण प्रतिकूलोक्किखण्डनेन । क्वचित् “उपारुम्भखरूपेणः इति पाटः । आ 
कथमिदं नामेति । उक्तिः इति शेषः । लोकवृत्तान्तनिष्णातः लोकचरित- 
विज्ञः । ज्ञातिङ्टैकसेश्रयां पित्रादिग्रहमात्रवर्तिनीम् । अन्यथा भवैमतीमुपपति- 
युक्ताम् ! यद्रा सतीमपि अन्यथा असतीं विशङ्कते 1 अत उक्तदोषात् । परिणेतुः पत्युः ॥ 
अत्र किभिदयुपन्यस्तमिति राज्ञः प्तिकूलोक्तिखण्डनेन “आः कथमिदम् -” इत्यादिः 

1, वत्सस्येति । भवरिष्टंशस्तु--"समक्षसुदायुधोऽसो 1 असिन्निवारयसि किं व्यव 
सायिनं मां रोधो न नाम करुणा न च तेऽसि ठञ्ना ॥' इति । जसौ भीमः ॥# 
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प्रोत्साहनं खादुत्साहभिरा कखयापि योजनम् । २०७ ॥ 
यथा वाङ्रामायणे-- 

वकाटरात्रिकरालेयं खीति किं विचिकित्ससि । 

तज्नगतितयं त्रातुं तात ताडय ताडकाम्॥ः 

साहाय्यं संकटे यत्खात्सानुरूल्यं परख च । 

यथा वेप्याम्- छं प्रति 'अश्वत्थामा--स्वमपि तावद्वज्ञः पाश्वे 
वतीं मव । कूपः--वान्छाम्यहमय प्रतिक्ठैम्- इत्यादि । 

अभिमानः स एव स्यात् 
यथा तत्रैव---दुर्योधनः-- 

मातः किमप्यसहद्ं कृपणं वचस्ते" इत्यादि । 
परभरयादनुवतेनम् ॥ २०८ ॥ 

अनुवत्तिर् 
यथा राकुन्तटे--“राजा--(शङन्तसं अरति 1) अयि, तपो वधते । 

अनुस्ूया--दाणि अदिधिविसेसखाहेणः इत्यादि । 

भूलकायोरूयान्की वनं मतम् । 
यथा वाररामायणे- 
'त्रासीर्फणिपास्चबन्धनविपिः शक्तया भवदेवरे 

गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्विरत्राहतः ।' इत्यादि । 

वाकयत्रयेण "तदिदानीसापन्नसत््वेयं ग्रह्यतां सह्मैचरणाय' इति खोक्तोऽर्थः 
श्ाङ्गरवेण सुहु: पूतितः । विचिकित्ससि वध्या न वेति संदेहाश्रयो भवसि । यद्वा 
घ्रणी मवसि । तात इति सप्रेमसंबोधनम् । आलुकूल्यमगुकूखाचरणम् । स एव 

अभिमानाङकार एव । कृपणं श्ुद्रम् 1 अत्र मावुराक्षेपेणाहंकारः ्रतीयते । प्रध्रया- 

द्विनयात् 1 अलुडत्तिः प्रत्युत्तरादिना सत्कारः । दार्णि इति ! शइदानीमतिधिविशेष- 
कामेन इति संस्कृतम् ! मवद्चिरे लक्ष्मणे । अत्र सीतां प्रति मूतकायं श्रीरामेणा- 
ल्यातम् ! खयं याचन यथा---“मो लड्श्वर दीयतां जनकजां रामः खयं याचतेः 

1. मातरिति । चरमपादत्रयी तु--“वुषत्रिया क मवती क च दीनतेषा । निवे 
त्से खतरातस्य विपत्तिमेतां त्वं नानुचिन्तयसि, रक्षसि मामयोग्यम् ॥* इति ॥ 

2. अत्रेति । उत्तरां तु---“दिव्यैरिन्द्रजिदतर लक्ष्मणश्च रोकान्तरं रम्भितः केनाप्यत्र 

खमाक्षि राक्षसपतेः कत्ता च कण्ठाटवी ॥* इति ॥ 
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याञ्वा तु कापि याञ्रा या खयं दृतुखेन बा ॥ २०९। 
यथा-- 

'अचापि देहि वैदी दयाछस्स्रयि राघवः । 
शिरोभिः कन्दुककीडां कि कारयसि वानरान् ॥' 

परिहार इति प्रोक्तः तादु चितमाजेनम । 
यथा-- 

'्राणप्रयाणदुःखाते उक्तदानस्म्यनक्षरम् | 
तर्क्षमख विभो, किं च सुभीवम्ते समर्पितः | 

अवधीरितकतेव्यक्थनं तु न्विदनम् ॥ २१०॥ 
यथा राघवाभ्युदये--“लक््मणः-- जाय, समद्राभ्यथेनया गन्तुषु- 

यतोऽसि । तक्तिमेतत् । 
ग्रतेनं तु काय॑ख यतस्यात्साधुप्रयमेनम् । 

यथा वेण्याम्--राजा-- कञ्चुकिन्, देवस्य देवकीनन्दनस्य वबहु- 
मानाद्रत्सख भीमसेनस विजयमङ्गखय प्रवतैन्तां तत्रोचिताः समा- 
रम्भाः ॥ 

आख्यानं पूरवृत्तोक्तिर 
यथा तत्रैव -- 

"देः सोऽयमरातिरोणितजकेय॑सिन्ददाः पूरिताः इव्यादि । 
युक्तिरथोवधारणम् ॥ २११ ॥ 

यथा तत्रैव-- 
ध्यदि समरमपाख नास्ति मृत्यो- 

भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम् । 

इत्यादि । दूतमुखेन याचनमाह-अदयापीति । रावणं प्रय दसोक्तिरियम् \ कतं 

यदुचितं कसं तख मार्जनं तजन्यापराधक्षमापनम् । प्राणेति । विभो श्रीराम । 

अवधीरितेति । अवक्ञाते्थेः । अर्थख प्रयोजन अवधारणं कर्ैव्यलनिश्चयः । 
"म् 

1. उेश ̀  इति । पादत्रवं तु--श्षत्नादेवे तथाविधः परिभवस्तातस्य वेखायदः । तान्ये- 

वाहितङखधस्मरगुरूण्यल्लाणि माखन्ति मे यद्रामेण छृतं तदेव ङुरते द्रौणायनिः 

क्ोधनः ॥* इति ॥ 
न भानमिति सात ~न 

१. “उपचिताः* घ्. 



६२२ सादहित्यद्षणे 

अथ मरणमवदयमेव जन्तोः 
किमिति सुधा मलिनं यच्चः कुरष्वम् । 

ग्रहैः भ्रमदाधिक्यं 
यथा चाढुन्तले--.राजा--तक्किमिदानीमात्मानं पूणेमनोरथं 

नाभिनन्दामि ।' 
शिक्षा खादुपदेशनम् । 

यथा तत्रैव---“सहि, ण जुत्तं अस्समवासिणो जणस्स अकिदस- 
कारं जदिधिविसेसं उज्ज्िज सच्छन्ददो गभनम् ।' 

एषां च लक्षण नाख्ाढंकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन 
व्यपदेशो ड़लिकाप्रवाहेण । एषु च केषांचिद्धणारंकारमावसंध्यज्ग- 
विशेषान्तमवेऽपि नारके प्रयलतः करव्यखात्तद्विरोषोक्तिः । 

रतानि च-- 

'पञ्चसंपि चतुवरैत्ति चतुःषष्टयङ्गसंयुतम् । 
ष्वशछक्षणोपेतमेकंकारोपद्ोभितम् ॥ 
महारसं महाभोगमुदात्तरचनान्वितम् | 
महापुरुषर्सत्कारं साध्वाचारं जनपियम् ॥ 

इतः समरात् । अन्न समरः कर्वव्य एवेदर्थावधारणम् । सहि इति । “सखि, न 
युक्तमाश्नरमवासिनो जंनसाङृतसत्कारमतिथिविशेषसुज्ज्िला खच्छन्दतो गमनम्? 
इति संस्कृतम् \ अत्र रकुन्तखां प्रति तत्सख्या उपदेशोक्तिरियप् । ननु भूषणादीनि 

यानि रक्षणान्युक्तानि तानि नाख्वभूषणहेदुलरूपसामान्यधर्मयोगेन नाव्वारुकार- 
मध्य एवान्तभंवितुमहन्ति, तदेषां भिन्रवेनोपादानमनतिग्रयोजनमिखभिप्रायेणाह-- 
एषां चेति । गड़लिकाप्रवादेण गताजुगतिकन्यायेन । ननु भूषणस्य यथायथं 
गुणेऽरुकारे च, शोभायाः शेषे, विरोषणद्य विरोषोक्त्यरठकारे, एवमाश्चीरादिनाय्या- 
ङंकाराणामासीरायङंकारेषु, एवं युक्त्यादीनां युक्त्यादिसंध्यङ्गेषु चान्तभोवे सिद्ध 
पुनरुपादानमनर्थकमियत आद~-एषु चेति! लक्षणनाव्यारुंकारेष्विलर्थः । एता- 
नि लक्षणादीनि (नाटकेऽवदर्यकतेव्यानिः इद्यम्रेणान्वयः। भोगो भावादिः सहायो वा। 
रचनाया उदात्तं विरासच्यौदियुक्तत्वम् । महापुरुषख धीरोदात्तनायक सत्कारो 

1. अरमदेति ! प्रमदख आनन्दख जयिक्यं तारुण्यावखा ॥ 

१. श्गडुरिकाः इति काचित्कः पाठः २. श्युणारुकारभूषितम् इति नव्यशाखरस्थः पाटः, 

६. "वचन ° इति नास्वदाखस्थः पाठः, ४, (संचारम् इति नस्वला्रस्थः पाठः, 
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सुश्िष्टसंधियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम् । 
मदुरव्द[भिधानं च कविः कुरत नाटकम् ॥' 

इति स॒निनोक्तखाचाटकेऽवदयं कतेव्यान्येव । वीथ्यङ्गानि वक्ष्यन्ते | 
लस्याङ्गान्याह- 

गेयपदं स्थितपाल्यमासीनं पुष्पगण्डिका ॥ २१२ ॥ 
परच्छेद कचिगूठं च सेन्धवाख्यं द्विूटकम् | 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तम्रत्युक्तमे च ।॥ २१३॥ 
लासे दशविधं दयेतदङ्गयुक्तं मनीषिभिः । 

तत्र-- 

तच्रीभाण्डं पुरस्कृलयोपविष्टखासने पुरः ॥ २१४॥। 
दुष्क भून मयपद 

यथा-गोरीगृहे वीणां वादयन्ती 'मलयवती- 
उकछुकमरुकेसरपरागगेोरदुते मम हि गौरि 1 
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु मगवति युप्मसरसादेन ॥ 

स्थितपाठ्यं तदुच्यते । 
मदनोत्तापिता यत्र पठति प्रादरतं स्थिता ॥ २१५॥ 

अभिनवगुपतपादास््वाहुः--“उपलक्षणं चैतत् । कोषोद्धान्तस्यापि 
प्राङ्तपटनं सितपाल्वम्' इति । 

निखिरतोद्यरहितं शोकचिन्तान्विताब । 
युणवणैनं यत्र । साधुरविगीत आचारो वेदिकं कमं य॒न्र । तन््रीमाण्डं वीणावादं 

1. श्रद्धिति। इदमेवाभिग्रेय पोडल्लाध्यायोपसंदारे सुनिनोक्तम्--पचेक्रीयतेप्रखति- 

भिविक्रतैश् रब्देयक्ता न भान्ति क्ता भरतप्रयोगाः 1 य्॒खक्रियेव इरवभषरेश्ैताक्ते- 

वेद्या द्विजैरिव कमण्डलुदण्डदस्तैः ॥` नाटक्सय वैशिष्ट्यमपि मुनिनेकोन्वि्चाघ्यायें 
प्रतिपादितम्--"न तज्ज्ञानं न तच्छ्त्पनसाविघानसाकला । न तत्कमैनवा 

योगो नाटके यन्न ददयते \ 
2. तच्नीति! अ्ादच्चाध्याये भरतेनाप्युक्तम--“आसनेषुपविष्यत्तन्री माण्डोपवंहितम् 1 

्रायचैयींयते शुष्कं तद्वेयपदसुच्यते 1" इति ॥ 
8. निखिलेति । उक्त च भरतेन-“आसीनमासनस्थसय सर्वतोऽप्यविवेजितम् । 

भ प्रसारितगाचं च चिन्ताश्नेकान्वितं च तत् ॥ 
मनिमद 

१, “अयिपातः क, 'अत्तिषातं* च. >. नास्या गृदढपदरस्थाने सवत्र मूढपद्सुपरूभ्यते. [९ 
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भग्रसाधितमात्रं यदासीनासीनमेव तत् ॥ २१६ ॥ 
आतोद्यमिधितं गेयं छन्दांसि विविधानि च । 
ह्ीषुंसयोर्विवैरयासचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ २१७ ॥ 
अन्यासक्तं पतिं मत्वा म्रेमविच्छेदमन्युना । 
व्रीणापुरःसरं मानं स्ियाः प्रच्छेदको मतः ॥ २१८ ॥ 
स्ीवेषधारिणां पुंसां नाव्यं छक्ष्णं विगरूटकम् । 

यथा मारुत्याम्-'मकरन्दः- एषोऽसि मार्ती संवृत्तः ।' 

कथन भर्टसंकेतः सु्यक्तकरणान्वित ; ॥ २१९ ॥ 
प्रातं वचनं चक्ति यत्र तर्संन्धव मतम् । 

करणं वीणादिक्रिया । 

चतुरस्षपदं गीतं भखग्रतियखान्वितम् ।॥ २२० ॥ 
गदं रसभावाल्यर्ं्तमोत्तमकं पुनः। 
कोपग्रसादजमधिक्षेपयुक्तं रसोत्तरम् ॥ २२१ ॥ 
हावहेलान्वितं चित्रश्छोकवन्धमनोहरम् । 
उक्तिप्रत्युक्तिसंुक्तं सोपारम्भमरीकवत् ॥ २२२ ॥ 

पुरस्छृख गानोपायोपयोगिवेनाद्य । आतोयं वादिनम् । अत्रसाधितगाचमनर- 
कृतशरीरम् । एतद्वयं क्रियाविशेषणम् । विपयौसेन वैपरीयेन चेष्ट अभिनयो यच 
गेये तत् । मन्युः शोकः । संकेतस्थाने अनागमने नायको भ्रष्टसंकेतो भवति । चतुर- 
सख्ाणि विद्ग्वमनोहराणि पदानि यत्र ! यद्वा चतुरख्पदं पूणंसप्तखरम् । युखप्रति- 
सुखान्वितम् उक्तिप्रत्युक्तिसहितम्। कोपश्रसादजम् इदयादिविरेषणपञ्चकमनुषक्तस् 

1. सखीति ।! उक्तं च भरत्तन--‹्चृत्तं तु द्विविधं यत्र गीतमातोचमेवे च । खियः पुंवच्च 

चेष्टन्ते सा ज्ञेया पुष्पगण्डिका ॥ इति ॥ 

2. वीणेति । नाय्यसाचे तु--्रच्छेदकः स विज्ञेयो यत्र चन्द्रातपाहताः । खियः 

भयेषु सज्जन्ते ह्यपि विप्रियकारिषु ॥ इलयास्ातम् ॥ 

8. खीवेषेति । युनिना तु--“अनिषठुरशृक्ष्णपदं समवृ्तेरलंकरृतम् । नास्य 
पुरुषमावाढ्यं चिगूढकयुदाहतम् ॥° इत्युक्तम् ॥ 

4. द्विगूढमिति । चठुरखपदादिविरेषणव्रयवद् गीतं द्विगूढम् ॥ 
5. उन्तमेति । कोपप्रसादजादिविङ्ञेषणपच्चकवद् गीतयुत्तमोत्तमकपदवाच्यम् ॥ 

१. अप्रषारितः इति नाव्यराखस्थः पाठः, क.ख-ग-पुस्तकस्थश्च, >, तुः घ. २. “विपयीसिः 

क-ख, ४, “अन्यासङ्गः घ, 
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विखासान्वितगीताथेशरक्तप्रतयुक्तयुच्यते | 
स्पष्टान्युदाहरणानि । 

एतदेव यद्] सवः पताकासथानकेयूतम् ॥ २२३ ॥ 
अङ्गथ दञ्चभिधीरा महानाटकमूचिरे । 

एतदेव नाटकम् } यथा--वाटरामायणम् । 

अथ प्रकरणम्-- 

भवेसप्रकरणे वत्तं राकिकरं कविकस्यिनम् ।! २२४ ॥ 
शङ्गरोऽङ्ी नायकस्तु विग्रोऽमालयोऽथवा वणिक | 

 सापायधमेकामाथंपरो धीरग्रश्ान्तकः ॥ २२५ ॥ 
विनायकं यथा सृच्छकरिकम् । अमात्यनायकं माकतीमाधवम् । 

वणिङ्नायकं पुषप्पमूषितम् । 

नायिका इजा कापि वेश्या कापि दयं कचित् । 
तेन भेदाद्यस्तख तत्र भेदस्ततीयकः ।॥ २२६} 
कितवयूतकारादिविटचेटकसंकरः । 

कुर्खी पुप्पभूषिते ! वेद्या तु रज्गढत्ते ! दवे अपि मृच्छकटिके । 
असख नाटकप्रङ्ृतिताच्छेषं नाटकवत् । 

गीतस्य विरोषणम् । उक्तिप्रतयुक्तिसंयुक्तमिति गीदमिखलुषज्यते । सोपालम्भं 

समत्घनम् । अटीकवत् अभ्रियमिव } नाटकमुक्ला अरकरणमाद--अथेति ! चतत 
वर्भनीयं नायकचरितम् ! लोकिकं टोकचरिनमाच्रग्रसिद्धम् । अत एव कविकल्पितम्, 

न ठ पुराणादिपरतिद्धम् । धर्मस खर्मसाधनत्वेन, कामस पुत्रपश्वादिविषयकत्वेन, 

अर्थ भोगसाधनव्वेन सापायलम् ! तेन नायिक्राभेदेन । तस्य प्रकरण । “विना 
विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम् इति प्रकरणादौ नाटक्थमोतिदेशानारक्य 

1 

1. उक्तेति ¦ उक्त्यादि विेषणचतुष्टयवद् गीतयुक्तपरत्युक्तम् ॥ 

2. भवेदिति । मसतेनाप्युक्तम्--“यत्र कविरत्मु्या वस्तुशरीरं च नायकं चेव । 

अओतपत्तिकं प्र्ुरुते प्रकरणमिति तह्ुधेश्चैयम् ॥ इति ॥ 

3. नायिकेलयादि । काव्ये्दुप्रकाशे यमर्थः किंवियरिष्छलयोक्तः--छदं भू 

मिश्नमिति मेदान्तक्चिविधं पुनः! ङरुखीनायिकं शुदं गणिक्रानयिके परम् ॥ प्राधान्य 

सुभयो्यत्र मिश्र प्रकरणं विदुः ॥' इति ! (तत्र वेदया प्रारृतं ठु कुलजा संस्कृतं वदेत् ॥' 

इति कृष्णः ॥ 
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अय् भमाणः- 

भाणः खाद्धतेचरितो नानावखान्तरात्मकः ॥ २२७ ॥। 
एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः 
रङ्क प्रकाशयेत्खेनादुभूतमितरेण बा ॥ २२८ ॥ 
संमोधनोक्तप्रस्युक्ती इयोदाकाशभापितिः। 
सुचयद्रीरशङ्गारीं कश्ोयेसोभाग्यवणेनेः ॥ २२९ ॥ 
त॒त्रेतिव्रत्तथुत्पाचं ब्रत्तिः प्रायेण भारती । 
युखनिवेहणे संधी लाखाङ्गानि दशापि च ॥ २३०॥ 

अत्राकारमाषितरूपपरवचनमपि खयमेवानुवद्ुत्तरमद्युत्तरे कु- 
यात् । श्रङ्गारवीररसौ च सौमाग्यशौर्यैव्णनया सूचयेत् । प्रायेण 
भारती । कापि कैशिक्यपि वरत्तिभेवति । खसयाङ्ञानि गेयपदादीनि । 
उदाहरणं लीरखमधुकरः 

अथ व्यायोगः 

ख्यातेतिव्त्तो व्यायोगः खस्यस्रीजनसंयुतः 
हीनो गभेविमशोभ्यां नरेबेहुभिराभितः ॥ २३१ ॥ 
एकाङ्थ भेद स्लीनिमित्स्मरोदयः 
केशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥ २३२ ॥ 
राजर्षिरथ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च सः । 
हाखश्मङ्गारश्ान्तभ्य इतरेऽत्राङ्धिनो रसाः ॥ २२३ ॥ 

यथा सोगन्धिकाहरणम् । 

मकृतिखम् । माणमाह--माणः स्यादिति । धूर्तै नायकख चरितं यत्र सः । 
कायंसाघम्यमवस्था । निरुक्तप्रारम्भादिपच्चविधावस्थातिरिक्तावस्थालभायान्तरपदम्। 
रोयैवणेनयाच्र वीरं सोभाग्यवर्णनय्। -द्गारं सूचयेदिलयन्वयः । तव भाणे \ इतिवत 
णनीयं वस्तु । उत्पायं कविभिः कल्पनीयम् । न तु पुराणादिप्रसिद्धम् । व्यायोग- 

माह-ख्यातेतिघुत्त इति । स्यातं पुराणा्दिप्रसिद्धमितिषृतं यत्र ! गर्भविमररौ 

1. भाण इति । भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद् माण इति धनिकः ॥ 
2. व्यायोग इति । व्यायुज्यन्तेऽसिन्वहवः पुरुषा इति व्यायोगः ॥ 
3. अशीति ! अची निश्चिनतश्चान् संप्रामः । यथा प्ररद्यरामेण पितृवधकोपात्सदस्ता- 

जै नवधः कृत इति धनिकः ॥ 
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अथ समवक्ारः- 

वत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम् । 
संघयो निर्विंमशास्तु च्रथोऽङ्ासत्र चादिमे ॥ २३४ 
संधी दाबन्लयतोस्तद्रदेक एको भवेत्पुनः 
नायका द्ादश्ोदत्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ २२५॥ 
फर एथक्पुथक्तेषां वीरगुख्योऽखिरो रसः 
वृत्तयो मन्दकैरिक्यो नात्र बिन्दु्रवेश्चको ।॥ २३६ ॥ 
वीथ्यङ्गानि च तत्र स्युयेथाङाभं चयोदन्च \ 
गायन्युष्णिद्युखान्यत्र च्छन्दांसि विविधानि च ।। २३५७॥ 
चिश्चङ्गारसिकपटः कायश्चायं तिविद्रवः 
वस्तु द्रादश्नाटीभिनिप्पाचं ्रथमाङ्गम् ।! २३८ ॥ 
दितीयेऽङ्क चतखभिद्वो भ्याम दरतीयके । 

नाटिका षरिकाद्धयमुच्यते । विन्दुप्रवद्चक च नारकोक्तावपि 
नह् {चधातव्या | 

तनत्र-- 

धमोयेकामैखिविधः शृङ्खारः, कपटः पुनः ॥ २३९ ॥ 
खामाविकः त्रम देवज, विद्रवः पुनः। 
अचेतनेशेतनेश्च चेतनाचेतनेः कृतः | २४० ॥ 

तत्र राखाविरोधेन कृतो धर्मशर्ञारः । अ्थलामाथेकस्ितोऽथ- 
श्रद्धारः । प्रहसनश्रङ्गारः कामशृङ्गारः । तत्र कामश्ङ्गारः अथमाङ्ग 

तृतीयचतुर्थसंधी । स नायकः ! अत्र व्यायोगे \ समवकारमाद--चृतमिति । 
आदिमे प्रथमाज्क द्रौ युखभ्रतिमुखाद्यों ! अन्ययोद्वितीयतृ तीयाङ्कयोरेक एकः संधि- 
रिखन्वयः । उदात्ता धीयोदात्ताः । देवमानवाः दिव्यादिव्याः ¦ देवाश्च दानवाश्च 

“देवदानवाः” इत्यपि कचित्पाठः। तेषां नायकानाम् । मन्दकेरिक्यः कैशिकीदीनाः । 
अच्र समवकारे । विद्रवो गभ॑संध्यङ्गम्, स च शङ्ाभयत्रासकृतः संञ्नमः नारक 

1. फरूमिति । यथा पयोनिधिमन्धने वासुदेवादीनां रक््यादिाम इति धनिकः ॥ 

2, ग्रथमाङ्क इति । धनिकस्तु-- शलङ्कं च यथासंख्यं कपटाः । तथा नयसोपरोष 

युद्धवातौश्यादिनिद्रवाणां मथ्ये प्रैको विद्रवः कावः । धमोयेकामदङ्गाराणामेकेकः शङ्गारः 

१, नाडिका" क्, २. शूयोरन्तयोः” इति पुस्तकान्तरे पाठः, 

साण्द्० २९ 
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एव । अन्ययोस्तु न नियम इत्याहुः । चेतनाचेतना गजादयः । सम- 
वकीर्यन्ते बहवोऽर्था असिनिति समवकारः । यथा-समुद्रमथनम् । 

अथ डिमः- 
मायेन्द्रजारसंग्रामक्रोधोद्रान्तादिचेष्टितेः 
डपरगे्र भूयिष्ठो डिमः स्यातेतिवरत्तकः ॥ २४१ ॥ 
अङ्गी सौद्ररसस्तत्र सर्वेऽङ्गानि रसाः पुनः| 

7 भ न, 

चत्वारोऽडा मता नेह विष्कम्भकम्रवेशकों ॥ २४२ ॥ 
नायका देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरमाः 
भूतप्रेतपिश्चाचा्याः षोडशाव्यन्तमरुद्धताः ॥ २४३ ॥ 
वृत्तयः कैशिकीदीना निर्विमशेष संधयः । 
दीप्ताः स्युः षड़साः शान्तदाखश्ङ्ारवजिंताः ।॥ २४४ ॥ 

अच्रोदादहरणं च शन्रिपुरदाहः' इति भर्षिः । 
अथेहाखगः- 

इंहामगो मिश्रवृत्तथतुरङ्कः प्रकीतितः । 
खखग्रतियुखे संधी तत्र निवेहणं तथा ॥ २४५ ॥ 

[क [करभ ष, [कभ स 

नरदिव्यावनियमों नायकमप्रतिनायके । 
अङृतिलादेव विद्रवप्राप्तौ प्रकारत्रयस्यावरयकलार्थमिदं वचनम् । निषिद्धकाटे 
निषिद्धयोषिति कतः राङ्गारः शाच्रविरुद्धस्तदितरो ध्मः दह्गारः । समवकीर्यन्ते 

निबध्यन्ते । डिममाद-मायेन्द्रजारेति । इह डिमे । दीप्ता विभावादिसामभरी- 
वलेन इटिति प्रतीयमानाः । इेदाखगमाह-इंद्ाखग इति । मिश्रटृत्तः द्याता- 

ख्यातेतिडत्तः । नरदिन्यौ नायकप्रतिनायकाविति । कमनिषेधार्थमाह-अनियमा- 

ुखप्रतिसुखौ तथा । वस्तुख मावदेवारिछ्ताः स्युः कपटाशयः ॥ कथामपि निवश्चीया- 

तथा द्ादद्नालिकाम् 1 हितीयेऽङ़ऽपि चतुनौल्िकावेधिकां कथाम् ॥ पुररोधरणाध्यादि- 

निमित्ता विद्रवाखयः तृतीयेऽ निवद्धव्या कथा चापि द्विनाल्किा ॥ वर्माथेकामानु- 
गुणास्तिखः छड्धाररीतयः ॥* इत्याह ॥ 

1. उपेति । उपरगेः सय चन्द्रहणैः । चकारेण निवौतोस्का पातादयो गृह्यन्ते ॥ 
2. डिम इति । “डिम संघाते" इति नायकसंघातव्य।पारत्मकत्वाङ्धिम इति धनिकः ॥ 
8. महधिरिति । तथाच तद्वाक्यम्--इदं त्रिपुरदाहे तु क्षणं ब्रह्मणोदितम् ! तत~ 

खिपुरदादश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥* इति ॥ 

१, 'अनियतो' क, 
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ख्याती धीरोद्धताबन्यो गरूढभावादयुक्त्त् ।। २४६ ॥ 
दिव्यस्ियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः | 
शृङ्ाराभासमप्यख रिंचिक्किचित्मदयेत् ।। २४७ ॥ 
पताकानायका दिव्या मला वापि दशोद्धताः | 
युद्धमानीय संरम्भं परं व्याजानिवतेते ॥ २४८ ॥ 
महात्मानो वधपराप्रा अपि वध्याः स्युरत नो । 
एकाड्ले देव एवात्र नेतेदयाट्ुः परे पुनः ॥ २४९ ॥ 
दिव्यस्वीदेतुकं युद्धं नायकाः षडितीतरे । 

मिश्रं ॑ख्याताख्यातम् । अन्यः प्रतिनायकः । पताक्ानायकास्तु 
नायक्रपरतिनायकयोर्मिकिता दच्च | नायको मृगवदरुभ्यां नायिकामत्र 
ईहते बाज्छतीतीदामृगः । यथा-कुसुमरोखरविजयादिः । 

जथङ्कः- 

उस्खृषटिकाङ्् एकाड्लो नेतारः प्राता नराः ।। २५० ॥ 
रसोऽत्र करुणः सखायी बहुखीपरिदे वित् । 
प्रस्यातमितिचृत्तं च कविबं च्छा प्रपश्वयेत् ॥ २५१ ॥ 
भाणवत्संधिव्रच्यज्गान्यसिञ्जयपराजयो । 
युद्धं च वाचा कतेव्यं निर्वेदबचनं बहू ॥ २५२ ॥ 

दमं च केचित् “नारकायन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदाथसुस्छशिका इनामा- 

विति! यद्रा क्चिदिव्ययोः क्चिन्नरयोवी प्राप्यथैमिदम् । अन्यः प्रतिनायकः । 

गूढमावाद् गोपनेन । अपहारो वकात्कारः । आदिना छलादिपरिग्रहः । परं म्रति- 
नायकम् । संरम्भमानीय क्रोधं प्रापय्य । सितस्य नायकस्य व्याजात् कार्यान्तर- 
च्छलाद् युद्धं निवतेत इयर्थः ! “निवतयेत्ः इति पाठे परं युद्धस्थानमानीय संरम्भं 
निवतयेदिदयर्थः महात्मान इति । अ्रतिनायकानां वये पुराणादिभ्रसिद्धेऽपि स 
न वर्णनीय इति भावः । अत्र ईदाख्गे । अडइमाह-उत्खषिकाङ्् इति । अक 
सेव नामान्तरमेतत् । प्राकृताः नातिकोविदाः । स्थायी स्थिरतरः । प्रपश्चयेद्रहुटी- 
कुयात् । भाणवदिति । भाणे यथा मुखनिर्वहणे संधी, कैशिकीभारदयो उत्ती, दश्च 
लास्याङ्गानि तथाघ्रापीदयर्थः । असिन्नङ्के जयपराजयौ वणैनीयौ । इमं च अटकं च। 

1. म्रख्यातमिति । कचिदप्रख्यातमपि । तदुक्तं नाय्यश्षाख्क्रता--श्रख्यातवस्तुवि- 

षयस्त्वप्रख्यात्तः कदाचिदेव स्यात् ! दिन्यपुरवैमियुक्तः देधैरन्ये थवेत्पुभिः ॥° इति ॥ 
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नम् आहुः । अन्ये तु--“उक्करान्ता विङोमरूपा सृष्टियैत्रे्यु्खषटि- 
काङ्ः ।' यथा--रार्मिष्ठाययातिः | 

अथ वीथी- 

चीथ्यामेको भवेदङ्ः कथिदेकोऽत्र कर्प्यते | 
आकाश्चमाषितेरूक्तेथिवां प्युक्तिमाभितः॥ २५३ ॥ 
सुचयेद्रिश्ङ्भरं किंचिदन्यान्रसान्म्ति | 
युखनिवेहणे संधी अथेग्रकृतयोऽखिखाः ॥ २५४ ॥ 

कश्चिदुत्तमो मध्यमोऽधमो वा । श्रज्ञारबहुरुलाचासखाः कैशि- 
कीचृत्तिबहुरुतम् । 

अस्याख्लयोदसाङ्गानि निदिंशन्ति मनीषिणः 
उदाल्य(त)कावकभिते प्रपश्चस्िगतं छलम् । २५५॥ 
वाकेल्यधिबरे गण्डमवस्यन्दि तनाखिके । 
अससररापव्याहारगरद(माद)बानि च तानि तु ॥ २५६ ॥ 

तत्रोद्धात्य(त)कावरुगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोद्राहरणं रक्षिते । 

मिथो वाक्यमसद्धूतं प्रपश्चो हाखटरन्मतः | 
यथा विक्रमोर्वश्याम्--वरभीस्थ विदूषकचेव्योरन्योन्यवचनम् । 

त्रिगतं स्यादनेका्थयोजनं श्रुतिसाम्यतः ॥ २५७ ॥ 
यथा तत्रैव-राजा- 

सर्वक्षितिभृतां नाथ, दृष्टा सवङ्गयुन्दरी । 
रामा रम्ये वनान्तेऽसिन्मया विरहिता त्रया ॥ 

( नेपथ्ये तथेव प्रतिशब्दः \) राजा---कथं दृषटेत्याह् ॥ 

वीथीमाद-वीभ्यामिति । एकोऽद्वितीयः। नायक इति दोषः । कट्प्यते कत्पयिखा 

वर्ण्वते । अर्थघ्रङृतयो बीजादयः पच्च । अस्याः वीथ्याः । प्रपच्चमाह-मिथ इति । 
प्रस्परमिदयर्थः । असद्भूतं मिथ्याखरूपम् । वलभी गहावस्थितकाष्टविरोषः । तरिग- 

$~ ई 

तमाद-ज्िगतमिति । “सर्वक्चितिशतां नाथ" इति प्रश्चपक्षे पर्वतः । उत्तरपक्ष 
राजा संबोध्यः । राजाच्र पुरूरवाः । रामा उर्वशी मया विरहिता त्वया टश्ः इति 

1. यर्थेति 1 यथा वा कपूरमज्जयौ भैरवानन्दः--^रण्डा चण्डा दिक्विदा घम्म 
दारा मञ्जनं मंसं पिञ्ज खञ्ज अ। भिक्खा भोजनं चम्मखण्डं च सेजजा कोलो धम्मो कस्स 

णो होई रम्मो ॥° इति ॥ 
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अत्र प्रभ्नवाक्यमेवोत्तरत्वेन योजितम् । ननटादित्रितय विषयमेवदम्' 
इति कथित् । 

पियाभैरप्रियेवक्ये्विंलोभ्य च्छलना छलम् । 
यथा वेष्याम्--“भीमाजेनो- 
कतो चुतच्छलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः, सोऽभिमानी 

राजा दुःशासनादेगरुरनुजचतस्ाङ्गराजसय मित्रम् । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः, पाण्डवा यस दासाः 

कस्ते दुर्योधनोसौ कथयत, न रषा द्रष्टुमभ्यागतो खः ॥ 

अन्ये त्वाहुश्छरं किंचित्कायेयुदिश्य कखचित् । २५८ ॥ 
उदी्ेते यद्रचनं बश्चनाहाखरोषडत् । 
वकेटिहौखसंबन्धो द्वि्रिग्रसयुक्तितो भवेत् ॥ २५९ ॥ 

द्वित्रीयुपलक्षणम् । यथा-- 

“भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकरे, किं तेन मयै विना 
मं चापि तव परियं, प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सहं । 

वेदयाप्य्थरुचिः कुतस्तव धनं, ूतेन चौर्येण वा 
चौयैचूतपरि्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गति; ॥' 

केचित्---“रकान्तवाक्यसख साकाङ्सयैव निवृ्तिवकेलिः' इत्याहुः । 

अन्ये च 'अनेकख प्रश्चसेकसुत्तरम् । 

अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पधंयाधिवरं मतम् । 

अश्च: । खया विरहिता मया दष्टाः इत्युत्तरम् । च्रिगतपदव्युत्पत्तिमाह--नया- 

दीति। आदिना नरीप्रतिनय्योभरहणम् । इदं धिगतम् छर्माह--प्रियाभैरिति। 

प्रियतुस्यैरिय्थः । छलना व्चना । जवुमयरणोदीपनः जठुमयग्रददादकः । अन्ग- 

राजस्य कर्णस ! कृष्णा द्रौपदी तस्याः केशोत्तरीययोराकषेणे पटः । खो भवावः । 

"आवाम्" इति शेषः । वकेटिमाह--वाङ्केखिरिति । दे वा तिष्लो वा प्रत्युक्त 

यस्ताभ्यः ! समासप्र्यानामनिललादत्र इप्रययामाबः 1 अनेकवावय्यकु तर - 
मिति वक्ेरिरिलयाइरियन्वयः । अधिवर्माह--अन्योन्येति 1 वाक्याधिक्येन 

न 4 स त 

1. कश्चिदिति । तथा चाद दसरूपकङ्व्-शरतिसाम्यादनेका्थ यो जनं त्रिगतं ति । 

नटादितरित्तयालापः पूर्वरङ्गे तदिष्यते ॥ इति ॥ 

2. स इति । असः कतरि ल्ट ॥ 
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यथा मम प्रभावत्यामस्-वजनाभः- 
अस्य वक्षः क्षणेनैव निर्मथ्य गदयानया । 
लीख्योन्मूरयाम्येष भुवनद्वयमद्य वः ॥ 

प्रद्ुञ्जः--अरेरे अपुरापसद, अरूमय॒ना बहुप्रखपेन । मम॒ खट 
अद्य प्रचण्डभुजदण्डसमर्पितोरू- 

कोदण्डनिगैकितकाण्डसमूहपतेः । 
आस्तां समस्तदितिजक्षतजोक्षितेयं 

क्षोणिः क्षणेन पिशितारनरोमनीया ॥' 

गण्डं प्रस्त॒तसंबन्धि भिन्नार्थं सत्वरं वचः ॥ २६० ॥ 
यथा वेण्याम्--.राजा- 

अध्यासितं तव चिराजघनखल्य 
पयाप्तमेव करभोरु ममोशयुग्मम् ॥' 

अनन्तरम् “(परविद्य) कञ्चुकी-देव; भयं भसं -' इत्यादि । 
अत्र रथकेतनभङ्गाथै व चनमूरुभज्गर्थे संबद्धे संबद्धम् । 

व्याख्यानं खरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत् । 
यथा छकलितरामे-सीता-जाद;, कां क्खु उञज्क्ञाएण 

गन्तन्वस् , तर्हिं सो राआ विणएण पणयिदव्वो । ठवः-अथ किमा- 
वाभ्यां राजोपजीविभ्यां मवितव्यम् । सीता-जाद, सो क्खु तुह्लाणं 
पिदा । ठवः--किमावयो रघुपतिः पिता । सीता-(साशङम !) मा 
अण्णधा संकद्धम् | ण क्खु तुद्याणम्, सभखाए जेव पुदहवीएत्ति । 

वाक्यातिशयेनोक्तिः । अस्य प्रदयुन्नख ! बो देवानाम् । गण्डामाह--ग्रस्तुतसंबन्धि 
म्रस्तुतार्थसंबद्धम् । पयौप्तं समर्थम् । संबद्धे प्रस्तुते । अवयस्यन्दितमाद-व्याख्या- 

नमिति । खरसोक्तस्य "वाक्यस्य इति शेषः ¦ जाद् इति । धुत; क्त्यं खड 
उपाध्यायेन गन्तव्यम् , तच्र स राजा विनयेन पणायिततव्यः ।' ( इति संस्कृतम् । ) 

“पुत्र, स खड युष्माकं पितता ।* इति संस्कृतम् । “मा अन्यथा राङ्कष्वम् । न खड 

युष्माकम्। सकलया एव पृथिव्या इति! इति संस्कृतम् । अच्र सीतया युवयोजनकः 
श्रीराम इद्यभिप्रायेणोक्त वाक्यम् । पार्कः इद्यन्यथा व्याद्यातम् । नालिकामाह-- 

1. अध्यासितमिति । पतस्पूवौर्धं तु--लोलांश्चकस्य पवनाङुकितांद्ुकान्तं त्वदुष्ट 
हारि मम रोचनबान्धवसख ।' इति । 
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्रहेरिकैव हाखेन युक्ता भवति नाधिका । २६१ ॥ 
संबरणकायुत्तरं प्रदेठिका । 

यथा रलावल्याम्--सुसंगता-- सहि, जस्स किदे तुमं जाञदा 
सो इध जेव चिटृदि । सागरिका- कस्स किदे अर्ह आअदा । 

सुसंगता--णं क्खु चित्तफलअस्स ॥' 

यत्र त्वं राज्ञः इते आगतेत्यथः संव्र्तः । 

अससखरलापो यद क्यमसंवद्धं तथोत्तरम् । 
अगृहतोऽपि मूखैसख पुरो यच दितं घचः \ २६२ ॥ 

तत्रायं यथा मम प्रमावल्याम्--श्रद्युञ्चः-(सदकारक्टीमवलोक्य 
सानन्दम् 1) अहो, कथमिहैव 

जच्िकुर्म्घुलकेशी परिमख्वहखा रसावहा तन्वीं । 
किंसख्यपेरारपाणिः कोकरिरुकरमापिणी प्रियतमा मे ॥' 

एवमसंबद्धोत्तरेऽपि । तृतीयं यथा वेण्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारी- 

वाक्यम् | 
व्याहारो यत्परसखार्थे हाखक्षोभकरं वचः । 

य॒था मारविकाथिमित्रै--(लखम्रयोमावसाने माटविका निगन्ुमि- 

च्छति ।) विदूषकः- मा दाव उवदेससुद्धा॒गमिस्सति । स्वन 
मेण ५ दुास;--(बिवकं अति 1) आर्य, उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो 
लक्षितः । विदूषकः--पढमं वम्भणपूजा भोदि । सा इमाए ्वदू । 
(माखविका सयते ।' इत्यादिना नायकस्य विङद्धनायिकादशैनप्रयुक्तेन 

दासखोभकारिणा वचसा व्याहारः | 

दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्ुद(माद्)वं हि तत् २६ 

ग्रहेलिकैवेति, सहि इति। 'सखि, यख कृते लमागता स इह एव तिष्टति ।* इति 

संस्कृतम्! कख कृते अहमागता।” [ इति संस्कृतम् ] (नलु खड चित्रफलकस्य । इति 

संस्कृतम् । इयं दाखयुक्तेखयवस्यन्दितादस्या भेदः । असत्प्रपमाह--अससप्रकाप 

इति । असंबद्धं वाक्यमुत्तरं वेयर्थः । अछिकुखेति । अत्राग्रर्तायां खभरिया- 

रोप इति वाक्यमसंबद्धम् 1 व्याद्यरमाह--व्याहार इति 1 परस्य नायकादेरथं 

प्रयोजने । मा दाच इति ! “मा ताबदुपदेशमुगधा गमिष्यसि ।* इति सखंस्छृत॒म् । 

अथं ब्राह्मणपूजा भवति । सा अनया लद्धिता । इति संसृतम् 1 ृदवमाद--दोषा 
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क्रमेण यथा-- 
“परिय, जीविततक्रौर् निःलेहत्वं कृत्ता । 
मूयस्स्वदशंनादेव ममेते गुणतां गताः ॥' 
'तस्यासद्रपसोन्दर्य मूषितं यौवनश्चिया । 
सुखैकायतनं जातं दुःखायैव ममाधुना ॥' 

एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि वीथ्यामक्दयं विधेयानि 
स्पष्टतया नाटकादिषु विनिविष्टान्यपीहोदाहृतानि वीथीव नानारसानां 
चात्र माररूपतया सितववाद्रीथीयम् । यथा-- मारिका । 

अथ प्रहसनम्- 
भाणवत्संधिसंध्यङ्लाखाङ्गङ्केविनिरभितम् । 
भवेत्मरहसनं दृत्तं निन्धानां कविकर्पितम् ।॥ २६४ ॥ 

अत्र नारभटी, नापि विष्कम्मकप्रवेद्यकौ | 
अङ्गी हासखरसस्तत्र वीथ्यङ्गानां सितिने वा । 

तत्र 
तपस्िमगवद्िप्रप्रभृतिष्वत्र नायकः ॥ २६५ ॥ 

एको यत्र भवेद्धृ्टो हाखं तच्छुद्धयच्यते । 
यथा--कंदपेकेलिः । 

डति 1 प्रियेति । जीवितताक्रौरयै जीवनकारिन्यम् + द्विरदे मम जेहसच्वे मरण- 
मेव स्यात् । एवं तदा मरणमेव भ्त्युपकारस्तदनाचरणा्छृतघ्रता । एते जीवनक्रया 

द्यः । यद्रा जीवितता जीवनमेव कौयदयः । तद्विरहे मम जीवनेनेवे क्ायांद्य 

सव्यक्ता इति भावः । तस्या इति । विरदिणो नायकस्योक्तिरियम् । एतान 

चेति । वीथ्यज्गानां नाटकाङ्तया नायक एव वक्तु युक्तखम् । तथा सति प्रकरणादं 

तद्वामे सिद्धे यत्तेषामिह कीर्तनं तदत्र तेषामावस्यकल्रमन्यत्रानियतलमिति भावः। 

प्रहसनमिति 1 भाणवदिति । माणे यथा सुखनिवेहणे संधी, नानासंघ्यज्ञानि 

दश लास्यानि, एकोऽङ्कस्थात्रापीयर्थः ! तपखीति । अत्र प्रहसने तापसादिषु 

मध्ये कशिन्नायको वाच्यः । भगवान् संन्यासी । अ्रहसनस्य छद्धसंकीणैविकतलमे- 

देन चैविध्यमाद-पक इति । धृष्टः प्रगल्मः । (नायक इद्यमुषज्यते । हास्य 

1. व्रत्तमिति । इतिवृत्तनिष्पादने विदेषो नास्यशाखे--“लोकोपचारयुक्ता या वातां 

यश्च दम्भसंयोगः । तस्मरदसनेषु योज्यं धूर्तो क्तविवादसंयुक्तम् ॥* इति ॥ 
जानक 

१० ५६ति' घ्. 
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आभित्य कंचन जनं संकीणेमिति तदिदुः ॥ २६६ ॥ 
यथा---धूतेचरितम् 

वत्तं बहूनां धृष्टानां संकीणं केचिदूचिरे । 
तत्पुनभेवति यङ्मथवेकाङ्निमितम् ।। २६७ | 

यथा--ङुटकमेककादिः । 
मुनिस्तवाह-- 

'वेरयाचेटनपुंसकविरधूतां बन्धकी च यत्र स्युः| 
अविङ्ृतवेषपरिच्छदचेष्टितकरणं तु संकीर्गम् !}' इति } 
विकृतं त॒ चिदुयेत्र पण्टकश्चुकितापसाः । 
भुजंगचारणभटग्रभृतर्वेषवाम्युताः ॥ २६८ ॥ 

इदं तु संकीरणेनेव गतार्थमिति मुनिना प्रथङोक्तम् । 
अथोपरूपक्राणि । तत्र-- 

नाटिका इछपव्रत्ता खात्छीप्राया चतुरङ्किका । 
प्रख्यातो धीरखङितस्तत्र खान्रायको नृपः \} २६९ ॥ 
स्यादन्तःपुरसंबद्धा सगीतन्याप्रताथवा । 
नवालुरागा कन्यात्र नायिका चृपवञ्चजा ॥ २७० ॥ 
संप्रवर्तेत नेतास्यां देन्यास्चासेनं शङ्कितः । 
देवी भवेत्पुनज्यैष्ठा म्रगट्मा नृपवंशजा ।! २७१ ॥ 
पदे पदे मानवती तदश्च; संगमो इयोः | 
वृत्तिः खात्ैशिकी खल्पविमशाः संधयः पुनः ॥। २७२॥ 

द्योनयिकानायकयोः । यथा-रलावरी विद्ध्ालभञ्चिकादि; । 

ग्रहसनम् । कंचन धृष्टभिन्नं नायकमाभ्चिय यत््रहसनं श्यत तत्संकीणेमिदयथः । 

चृत्तमिति । "यच्च तत? इति पूरणीयम् । तत्संकीणप्रहखनम् । यत्न वेदयादयो 
वणैनीयाः स्युस्तदविङृतवेषादीनां करणमनुकरण ग्रहसनम् । संकीणमिलर्थः । 

इदं तु ॒विद्तग्रहसनं दु । नारिकामाह-नारिकेति । ह्प्तटत्ता कविकस्पि- 

तनायकचरित्रा । छ्नीभ्राया नटीबहुखा । अ्रह्यातो लोके असिद्धः । त्र नाटि- 

कायाम्} अस्यां नारिकायाम् । खल्पविमशाः विमरद्ीनाः । नायकनायिकयो 
व 0 

1. रटकेति । ल्टको दुर्जन इ्युणादिसजद्त्ाबुज्ज्वरूदनत्तः । द्टकाना मर्क य॒त्र 

तादृल्ञो निबन्ध इति चेयम् ॥ 



३४६ साहित्यदषणे 

अथ त्रोरकम्-- 

सप्ताष्टनवपश्चाङ्क दिव्यमायुषसं भयम् । 
त्रोटकं नाम तत्राहुः ्रलङ्क सविदूषकम् ।॥ २७३ ॥। 

प्र्यङ्स विदूषकत्वादत्र श्रङ्गारोऽ्ी । साङ्गं यथा--स्तम्मि- 
तरम्भम् | पञ्चा यथा--विक्रमो्वैरी । 

अथ गोष्ठी- 

पराक़रतैनवभिः पुंमिर्दंश्चभिवोप्यलढृता । 
नोदात्तवचना गोष्ठी केरिकीवृत्तिद्याठिनी ।॥ २७४ ॥ 
हीना गभेविमश्नौभ्यां पञ्चष्योषिदन्विता 
कामश्द्धारसयुक्ता स्यादेकाङ्कविनिर्मिता ॥ २७५ ॥ 

यथा-रवतमदनका | 

अथ सट्कम्-- 
स्कं प्राङ़ृताश्ेषपाल्यं स्यादप्रवेशकम् । 
न च विष्कम्भकोऽप्यत्र प्रचुरधाद्धतो रसः ॥ २७६ ॥ 
अङ्गा जवनिकाख्याः स्युः; स्यादन्यन्नाटिकासमम् । 

यथा--कपूरमञ्चरी । 
अथ नाव्वरासकम्-- 

नाव्यरासकमेकाङ् बहुतारर्ययिति ।॥ २७७ ॥ 
उदात्तनायकं तद्रत्पीरमरदोपनायकम् । 
हासखोऽज्चत्र सश्ङ्गारो नारी बवासकसजिका ॥ २७८ ॥ 
सुखनिवेहणे संधी लाखाङ्गानि दश्चापि च। 
केचित्प्रतियुखं संधिमिह नेच्छन्ति केवलम् ।। २७९ ॥ 

इलयेकरोषाभावधिन्यः 1 बोटकमाद-स्रेति । सप्तादीनामन्यतमा अङ्का यच्च । 
दिव्यमानुषसंश्रयं दिव्यादिव्यनायकम् । गोष्ठीमाह-- प्राक्कतेरिति । नातिविदण्धे- 

रिदयर्थः पञ्चभिः षड़व योषिद्धिरन्विता । उप्रल्ययस्यानिदयत्वात्तद्रुपसिद्धिः । काम- 

साद्घारः प्रागुक्तः सद्कमाद--सद्कमिति । प्राकृतं संस्छते भिन्नमशेषं पाव्य 
श्छोकादिकं यत्र । अन्यदङ्कसंख्यादि । नाव्यरासकमाह-नास्वरयासकमिति । 

ताः कारक्रियामानं ख्यः साम्यम्? इदययमरः । पीरुभदरक्षण प्रागुक्तम् । नार्य 

१, “एवः इत्यधिकृ घ-पुस्तके, 
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तत्र संधिद्धयवती यथा--नर्मवती । संधिचतुष्टयवती यथा--चि- 
सवती । 

अथ व्रसानकम् } 

प्रस्थाने नायको दासो दीनः खादुपनायकः | 
दासी च नायिका वृत्तिः कैशिकी भारती तथा ॥२८०॥ 
सुरापानसमायोगादुदिष्टाथ॑ख संहृतिः 
अङ्खो दा रयतालादिर्विलसो बहरुस्तथा | २८१ 

यथा--श्रह्धारतिलकम् । 
जथोट्ाप्यम्- 

उदात्तनायकं दिव्यव्त्तमेकाङ्भूषितम् । 
शिल्पकाङ्खयुतं हायशङ्गारकरुण रमः । २८२ ॥ 
उद्ाप्यं वहुसंग्राममस्रगीतमनोहरम् । 
चतस्लो नायिकास्तत्र ्रयोऽङ्का इति केचन ॥ २८३ ॥ 

शिच्पकाङ्ञानि वक्ष्यमाणानि । यथा--देवी महादेवम् | 

अथ कव्यय्- 

कान्यमारभदीदहीनमेकाङ दायसंङखम् । 
खण्डमात्रादविपदिकामप्रताङेरठंकरृतम् ॥ २८२ ॥ 
वणेमात्राहइदटिकायुतं शङ्ारभापितम् । 

नायिका । वासक्रसनिका प्रागुक्ता । प्रस्यानक्रमाद-पस्थान इवि । संहतिः 
समापनम् । उच्प्यमाद-उद्ात्तेति । दिव्यव्रत्तं दिव्यनायकोचितचरितरं यच्र । 
अन्यसंमतमुष्यप्यमादह--उद्ाप्यमिति ! अखगातेन त्रिपदीयीतेन मनोहरम् । 
काव्यमादट- काव्यमिति । खण्डमान्नादयो मीतप्रमेदाः । वर्णमात्राछइलिकि छ- 

£ , {५ 

1. अखेति । “उत्तयत्तररूपं यत्म्रस्तुतार्थपरिष्करतम् । अन्तजैवनिकं गीतं अल्लगीतं 

तदुच्यते ॥` इति ॥ 

2. वर्णेति । चवणैमात्राच्छगणिकाघुतंः इति पाठः स्ावीयान् । मत एव काव्येन्दुप्र- 
काल्ले--वणेमात्रखच्छवेदयायुतं" इत्यादि तलक्षणं परति गाच “उणेमात्रखच्छा न ठु मनः. 
सच्छा" इति व्याख्यातम् ॥ 

१, श्ररथानकम्ः घ. २. 'वभेमावाछमणिका- क-ख-ग. -च्डुल्क-' धे 
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नेता स्री चाप्युदात्तात्र संधी आदौ तथान्वितैः ॥२८५॥ 
यथा--यादवोदयः | 
अथ प्र्कणम्, 

गमौवम्यरदहितं प्रवणं दीननायकम् । 
अदुत्रधारमेकाङ्मविष्कम्भप्रवेशकम् ॥ २८६ ॥ 
नियुद्धसम्केटयुतं सवेव्तिसमाशधितम् । 
नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७ ॥ 

यथा--वाङिवघः । 

जथ रासकम्-- 

रासकं पश्वपा्रं स्यन्मुखनिर्वहणान्वितम् । 
भाषाविभाषाभूयिष्ठे भारतीकैरिकीयुतम् ॥ २८८ ॥ 
असूत्रधारमेकाङ सवीथ्यङ्गं कलान्वितम् । 
शलिष्टनान्दीयुतं ख्यातनायिकं मूखेनाथकम् ॥ २८९ ॥ 
उदत्तभावविन्याससंभितं चोत्तरोत्तरम् । 
इह ग्रतियुखं संधिमपि केचिस्रचक्षते ॥ २९० ॥ 

यथा--मेनकाहितम् | 
अथ संखपकम्-- 

सैरापकेऽङ्ाथत्वारखयो वा नायकः पुनः| 
पाषण्डः साद्रसस्तत्र शृङ्ारकरणेतरः ॥ «९१ ॥ 
मवेयुः परसंरोधच्छलसंग्रामविद्रवाः। 

न्दोविरषो । शङ्ञारभाधितं शजञारसुचकम् नेता उदात्तः । नायिकापुदाततेखन्वयः । 
्रहणमाद-गमो वमति । अवमो विमर्शंद्यसंधिः । हीननायकं नीचना- 
यकम् । सम्फेटो रोषभाषणम् । नु सूत्रधाररहितं चे्नान्दी केन पाज्या प्ररोचना वा केन 
कार्यैदयत आद-नेपथ्येति । गीयते प्यते । तन्न नेपथ्ये प्ररोचना च भारला 
वरत्तरक्षविशेषः । सा कविपरिषदादीनां प्ररसया सामाजिकानासुन्मुखीकरणम् । 
तथा चान्न नेपथ्यस्थेन येन केनापि नटेन नान्दी पाठया, प्रयोचना च कर्तव्येति 

मावः । रासकमाह-रासकमिति । उदात्तभावसय नायकमहत्वस्य विन्यासेन 
व्णेनेन संश्नितम् । संरापमाह-खलापक इति । “भियामैरप्रियेवाक्यैर्विरोभ्य 
चच्छखना छलम्” इत्युक्तलक्षणं छलम् । शशङ्काभयवासङृतः संभ्रमो विद्रवो मतः 

१, 'कृलान्वित' क-ख-म्. 
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प्रः परच्द्दुः | २४२ 

न तत्र व्रृ्तिभवति भारती न च क्रदिक्री । २०२॥ 
यथा--मायाकापालिकम् । 

अथ श्रीगदितम्- 

प्रस्यातचव्रत्तमेकाङं प्रख्यातोदात्तनायकम् 
प्रसिद्धनाधिक्रं मभविमशाभ्यां विवजितम् ॥ 

रतीव्रत्तिबदहुरं भ्रीतिचब्दन संकटम् । 
सतं श्रीगदितं नाम विद्रद्धिरूपरूपकम् ¦! २९४ ॥। 

यथा--क्रीडारसातलम् । 

श्रीरास्ीना भ्रीगदिते गायक्किचितपर्दपि । 
एकाङ्लो भारतीग्राय इति केचित्मचक्षते । २९५ ॥ 

उद्यघदाहरणम् । 
अथ शिल्पकम्-- 

चत्वारः रिस्पकेऽङ्काः स्युथतस्रो वत्तयस्तथा । 
अश्ान्तहदासखाथ रसा नायको बाह्णो मतः }। २९६ ॥ 
वणेनाच स्मशानादेदीनः स्यादुपनायकः । 
सप्रविशतिरङ्गानि भवन्तयेतख तानि तु! २९७ ॥ 
आश्चंसातकंसंदेददापोद्रगग्रसक्तयः। 
म्रयलग्रथनोक्कण्ठावहित्थाम्रतिपत्तयः ।} २९८ \ 
विरासारुखवोष्पाणि प्रहपोश्चासमूटताः। 
साधनाुगमोच्छरासविसखयग्राप्चयस्तथा । २९९ ॥ 

इत्युक्तरक्षणो विद्रवः । श्रीगदितमाद-- प्रख्यातेति । श्री" इति रशाष्देन संकल 
वहृलम् । श्रीठेक्ष्मीवेषधारिणी नटी । रिल्पकमाह~-चत्वार इति । दमदानाद्- 

१५८५५५०५ 
1 

1. श्रसक्तय इति । प्रसक्तिरासक्तिः ॥ 

2. अवहिव्थेति । अवदित्था आङ्ृतिगोपनम् ॥ 
3. ग्रततिपत्तय इति । प्रतिपत्तिः क्रियाथाचगमः ॥ 

4. साधनेति । साधनस्य इष्टसाधनस्यानुगमः ॥ 

१. “युनम् घ. २. श्री इत्यादिः “~उदाहरणम् । इत्यन्तः पाटः क-पुस्तके नास्ति. 

६. शस्प्टम्” ख-ग, ४, भश्चक्तयःः घ. ५, शवाम्यानिः क, ६. 'अश्छीक' घ. ५. “-विरमग्राः' घ. 

सा०्द््० २० 
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राभविस्मरतिसम्षेय वेशषरयं प्रबगोधन् । 
चमर्छरतिथेलयमीषां स्पष्टत्वा्टक्ष्म नोच्यते | ३०० ॥ 

सम्पटभ्रथनयोः पूवंसुक्तसवादेव लक्ष्म सिद्धम् । यथा--कनकाव- 
तीमाधवः। 

जथ विखासिका-- 
रङ्ारबहलेकाङ्ञ दचलाखाङ्कसंयुता । 
विदपकवियाभ्यां च पीठमर्दन भूषिता । ३०१ ॥ 
रीना मभविमश्षोभ्यां संधिभ्यां हीननायका । 
खर्पत्रत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका २०२॥ 

केचित्तत्र विलासिकाखने यिनायकेति पटन्ति । तस्यास्तु (दमे- 
छिकायामन्तभवः' इत्यन्ये | 

अध् दमेदिका- 

श चतुरङ्ा खाकेशिकीभारतीर्युता । 
अगम मागरनरा न्पुननयकभूषिता । ३०३ ॥ 
रिंनािः प्रथमोऽङ्लोऽस्यां विटक्रीडामयो भवेत् | 
पञ्चनालिद्धैतीयोञ्ट्ो विद्षकविलासवान् ॥ ३०४ ॥ 
पण्णाडिकस्ततीयस्तु पीटमदषिखास्वान् । 

तुर्थो दश्नाढिः स्यादङ्ः ऋोडितनोागरः ॥ ३०५ ॥ 
यथा-जनिन्दुमती । 

रिलयादिना रावादेमेदणम् । एतसय शिषस्पक्रख \ “सम्केये रोषभाषणम्, “उपन्या- 
सस्तु कायाणां मथनम्" इत्युक्तलक्षणे सम्फेटमरथने । विलासिकामाह-डृङ्ारत। 
सत्प वृत्तं श्छोक इतिष्त्त वा यत्र । तद्या विखासिकायास्तु । दुर्मद्धिकामाद-- 

द्म॑ह्ीति । नालिका घटिकाद्वयम्" इति प्रागेवोक्तम् । प्रकरणिकामाह-- 

1. वैशारचमिति । वैशारचं नैपुण्यम् ॥ 
. अगर्सेति । गर्मसंधिदहीना ॥ 
, नागरेतति ! नागराः पुरोद्धवा नरया यस्यां सा! चादुयैयोगायेदम् ॥ 

. भ्यूनेति । न्यूनो जालयापङ्ष्टः ॥ 

५. निनाहिरिति ! त्रनाठिनौलिकान्नयनिष्पाचेतिवृत्तनिबद्ध इति परमार्थः । एव् 

मथेऽपि ॥ 
6. अस्यामिति । अस्यां दुर्मदिकायाम् ॥ 

` १. प्सनेपथ्या' खग. २. ववीष्यामासाः क ३. 'ठाघिकाः घ्, ४, तथ। घ. ५, भ्नायकः 

च. ६. “च इति पुस्तकान्तरस्थः पाटः, 

#> 0 1 



षष्ठः परिच्छेदः । ३५१ 

अथ प्रकरणिका- 

नारिकैव प्रकरणी साथवाद्यदिनायका | 
समानवंशजा नेतुभेवेचत्र च नायिका ॥ ३०६ ॥ 

मृ्यमुदाहरणम् । 
अथ हटीचः- 

दष्टीश ठक एवाङ्ः स्रा दन्न वा सियः। 
वागुदात्तेकपुरूषः केरिकीवरत्तिरुञ्ज्वसा । 
युखान्तिमो तथा संधी बहताङर्य{खितिः । ३०७ ॥ 

यथा--कैटिरेवतकम् । 
अथ भाणिका- 

भाणिका श्णनेषथ्या युखनिवेहणानििता । 
केरिकीभारतीध्रत्तियुक्तंकाङ्विनिर्भिता ॥ ३०८ ॥ 
उदात्तनायिका मन्द वुरूषात्राङ्गसप्रकम् । 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विषोधः साध्वसं तथा । ३०९ ॥ 
समपेणं निघ्रसिथ संहार इति सप्रमः। 
उपन्यासः प्रसङ्खन भवेत्कायंख कीतेनम् ॥ ३१० ॥ 
निर्वेदवाक्यन्युत्पत्तिर्धिन्यास इति स स्मृतः 
भ्रान्तिनाश्ञो बिगोधः खान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम् ॥ 
सोपाम्भवचः कोपपीडयेह समपेणम् । 
निदशनसोपन्यासो निषटत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२ ॥ 
संहार इति च प्राहुयेत्कायेख समापनम् । 

स्पष्टान्युदाहरणानि । यथा-कामदत्ता | 

नारिकंवेति) सार्थवाहो वणिक् । दद्टीरामाह-हद्टीद् इति । एकपुरुप एकनटः । 

भाणिकामाह-भाणक्राते । मन्दपुरुवा हीननायका । एतेषां नारिकाद्ौनाम् । 

1. साथवाहादीति । जदिरब्देन पुरोहितामालय गृद्येते ॥ 

£. वागिति । उदात्ता वाक् ॥ 
8. व्युत्पत्तिरिति । व्युत्पत्तिः मरप्ञ्चनम् ॥ 

4. कोपेति । कोपपीडया अमर्षवाधया ॥ 
8. स्पष्टानीति । उपन्यासाबङ्गसप्कस्येयथंः ॥ 

१, एव् घ्, २, कोवं पीडयेः क. 
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तेषां सर्वेषां नाटकप्रकतिव्वेऽपि यथौचिल्यं यथालाभं नारको- 
त विदोधपरिमरहः । यत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनस्पादानं तत्र त्सद्वा- 
वस्य नियमः | 

अथ श्रव्यकाव्यानि-- 

श्रव्यं श्रोतव्यमाघ्रं तत्प्यगद्यमयं द्विधा ॥ ३१३ ॥ 
तत्र पयमयान्याह -- 

छन्दोवद्धपदं प्यं तेन भुक्तेन यक्तकम् । 
„9 „व 8 

दवाभ्यां त युग्मकं संदानितकं भिभिरिष्यते ॥ २१४ ॥ 
2 # [द् , 

कङापक् चतुभिश पञ्चमिः रकं मतम् । 
तत्र सुक्तकं यथा मम- 

'सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं योगिनोऽपि क्षणं 

साक्षाकवैसुपासते प्रतिहध्यानेकतानाः परम् । 
धन्यासता भैर्धुरापुरीयुवतयस्त द्र्य याः कौतुका- 

रि रि घ ९ ् ि £ १ दाखिङ्गरिति समारुपन्ति रतधाकषैन्ति चुम्बन्ति च ॥ 
युग्मक यथा मम-- 

धक करोषि करोपान्ते कान्ते गण्डखलीमिमाम् । 
प्रणयपवणे कान्तेऽनैकान्ते नोचिताः द्रुषः ॥ 

सदयकाव्यसुक्ा श्रव्यमाह--धव्यमिति । माच्रपदेन दद्यन्यवच्छेदः । छन्दो 
गायत्यादि तच छन्दःशाच्लप्रसिद्धलक्षणम् । तेन पयेन मुक्तेन पदान्तरनिरपेक्षेण 
एकेन 1 "तेनैकेन च मुक्तकम्" इति क्चित्पाटः 1 द्वाभ्यां परस्परापक्षाभ्यां पदयाभ्याम् । 
एवमग्रेऽपि । पञ्चभिरिति न्यूनसंख्यान्यवच्छेदः । तेन माघादौ दरादिभिः शोकैः 
कुरूकं संगच्छते ¦ क्षणं क्षणमपि ! व्यानैकतानाः ध्यानैकाम्रचित्ताः। आकषन्ति 

क्रीडार्थमादरन्ति ! अनेकान्तेऽव्यभिचारिणि ! लन्मात्रपरायणे इदयर्थः । महाक्रान्य- 

1. संदानितकमिति । संदानितकस्थैव विद्धोपक्मिति तिरुकमिति च संज्ञा ॥ 

2. करूापकमिति । कलापकमेव कारमीरकेश्वद्छरुकमिति व्यपदिदयते ॥ 

8. मधुरापुरीति । मधुरा्यब्दस्य मधुपुरीवाचकत्वे "काञ्ची ते धृतयोगसंपदभितो 

जाता विराालाङृतियावन्ती मधुरा ध्वनिं विदधती पश्चादयोध्याभवत् । मायाद्वारवती रिवा- 

पिवसतिः सा कारिका ददयते तच्चित्रं न बद्{मि माधव यतस्त्वां सा सदा संचिता ॥ 

इति मधुसूदनसर स्तीश्मेकः ममाणम् ॥ 
भ 

4, ष्द्पा" कृ-घु, >. "अपिः इद्यधिक ध-पुरक्ते, ३. चः क. $. मयुरा' ख-घ. 
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इति यावक्कुरज्गक्षीं वक्तमीहामहे वयम् । 

तावदाविरमूच्ते मधुरो मधुपध्वनिः ॥' 
एप्रमन्यान्यपि | 

सगीबन्धो अहाकाव्यं ततरैको नायकः सुरः ॥ ३१५ ॥ 
सदंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्युणान्ितः। 
एकवं्षभवा भूपाः इटजा बहवोऽपि बा ॥ ३१६ ॥ 

दृङ्ारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते | 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसा; सर्वे नारकसधयः । २९७ ॥ 

इतिहासोद्धयं इृत्तमन्यदा सजनाश्चयम् 
चत्वारस्तख वगोः स्युसतेष्येकं च एर भवेत् ॥ २९८ ॥ 

आदौ नमस्कियाक्ीवां वस्तुनिदश् एव वा। 

कचिनिन्दा खलादीनां सर्ता-च युणकीतेनम् ।॥ ३१९ ॥ 

एकवृत्सयेः पयेरवसानेऽन्यबृत्तकेः । 

नातिखलपा नातिदीषाः समो अष्राधिका इह ॥ ३२० 

माह-सगैवल्थ इति } सरवान्तराथवणनैरंपरुत्तितः बन्धः । पञ्चबन्ध टूद्यर्थः। 

तच महाकाव्ये । बहवः । नायका इयर्थः । नाटकसंघयो मुखम्रतिमुखगभंविमश्ेनि- 

वैहणा्याः । इतिद्यासोद्धवं भारतादिप्रसिद्धम् ! अन्यटोकप्रसिद्धम् । नलारो वगा 

घमीर्थकाममोक्षाः, तेषु चतुर्ष मध्ये एकं चेति चकासे वार्थः । फल वयः ॥ अदा 

आरम्से । वस्तुनो वणनीयनायक्सय नान्ना निर्दशो वस्तुनिर्देसः \ एकडत्तमयेरेकजा- 

तीयपयेस्परक्षिताः ! अष्याधिका अघ्यन्युनाः । इद् महाकार्यं । उपयमो विवाहः \ 
न 

1. महाकाव्यमिति ! अत्र विन्ञेषः--“शाखं काव्यं शाख्वकाव्य काव्य चं म 

दतः } चतुष्प्रकारः प्रसरः सतां सारखतो मतः ॥ शाख्लं कान्यविदः प्राहुः सवक्राव्याज 

लक्षणम् । काव्यं बिरिध्यब्दा्थैसाहिलसदलंङ्ृति ॥ शाखकाव्यं चचुवग्राय सवपदन 

कत् । भद्धि-मौ मक-काव्यादि काव्यज्ञाखं प्रचक्षते ॥ राख उुयालयज्ञन असन् 

मनष्टमा । येन स्करप्रकापय याति सुष्पष्टसेतुताम् ॥ काव्ये रसरानुसारण वण्नाकुदु्णन 

न्च । कुर्वत सर्वदृत्तानां विनियोगं विभागवित् ॥ चाख्कव्यऽतिद्यवाणा दृत्ताना न 

म्रयोजनम् । काव्य्षाखेऽपि दृत्तानि रसायत्तानि काव्यवत् ॥ पुराणप्रतिमिम्बेषु मरसन्नो- 

पायवत्मैषु । उप्देशमधानेषु कु्यात्सवेष्वनुष्टुमम् ॥ नानावृ्तविशेषास्तु कवः यस्स 

छासनात् । यान्ति प्रभोरिवालन्तमयोग्य्ा अपि योग्यताम् ॥* इति 

2, कचिदिति । यथा धर्मशम॑भ्युदयादो ॥ 
~ 

१, (एवमन्यत्रापि घ. 
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नानाव्रच्तमयः कापि समः कथन दृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसभैस्य कथायाः खचनं भवेत् ।॥ ३२१ ॥ 
संध्यासूर्यन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः। 
मातमेष्याहमृगयाश्ेरतुवनसागराः ॥ ३२२ ॥ 
संभोगविप्ररम्भों च युनिखगेपुराध्वराः 
रणप्रयाणोपयममन्रपुब्ोद्याद्य ; ॥ २२३ ॥ 
वणेनीया यथायो साङ्गोपाङ्गा अमी इह । 
कृवे्वृत्तसख वां नास्ना नायकस्येतरस्थ वा ॥ ३२४ ॥ 

यथायोगं यथासेभवम् । एतेन येनकेनाप्यङ्गेन दीनमपि काव्यं न दुष्टमिति भावः । 
बरृत्तस् वर्णनीयचरिच्रख ।! अख महाकाव्य । कविनामक महाकाव्यं माघमारवि- 
ग्रति । ब्रृत्तनामकं कुमारसंमवादि । नायकनामके रघुप्र्ति । इतरनामकं भद्ध 

1. कापीति । यथा रिष्युपाख्वषे चुः सर्गैः, किरातार्जुनीये पञ्चमः ॥ 

2. वर्णनीया इति । केषां चन वर्ण॑नीयानां विरचिष्यवणेनप्रकारा॒निरूप्यन्त--4्नृपे 
विचा नयः राक्तिर्वरुं तस्करताक्षमः । प्रजान्चास्तिः प्रजारागो धर्मकामाथैतुल्यता ॥ मयाण- 
रणखङ्गादि शाखाण्यरिपराजयः । अरिनाद्योऽरिदोलादिवासोऽरिपुर्डल्यता । महःश्रीदान- 
कीलौचया युणोघा रूपवर्णनम् ॥ महामाव्ये नयः चा वये बुद्धिर्ममीरता । दक्तिः 
रा खमरोभत्वे जनरागे विवेकिता ॥ पुरोहिते स्सृतिवैदा निमित्तापत्प्रतिक्रिया ! दण्डनीति- 
ज्ञता दुद्धिषर्मदीर्कुर्क्रमाः ॥ देव्या विज्ञानचातुयं त्रपा्ील्व्रतादयः । रूपलावण्य- 
सौमाग्यप्रम्द्गारमन्मथाः ॥ वेणीवम्मिछपतीसन्तमालश्रवणनासिक्राः । कपोलाधरनेवभ्रुक- 
राक्षदश्चनोक्तयः ॥ कण्ठब्राहुकरोरोजनाभ्यो मध्यं वलिनियम् । रोमाहिश्रोणिजङ्गोरूगति. 
क्रमनखाः क्रमात् ॥ कुमारे रखदयाखश्रीकलावर्फणोच्छयाः । बाद्यारीखुरली राज- 
भक्तिः सुभगतादयः ॥ सेनापतौ महोत्साहः सखमिभक्तिरमीरजा । अभ्यासो वाहने 
दाख सख च, विजयो रणे ॥ देशे बहुलनिद्रव्यपण्यधान्याकरोद्धवाः । दुगेग्रामजनाधि. 
क्यनरीमाव्क्रतादयः ॥ भामे धान्यल्ताव्क्षसरसीपञ्युषुष्टयः ~ क्षत्रारघद्केदारयामेयीमु- 
ग्धविश्रमाः ॥ पुरेऽट्रपरिखावप्रप्रतोरीतोरणादयः । प्रा्तादाध्वप्रपारामवाप्यो वेद्या सती- 

त्वरी ॥ सरस्यम्भोरहयैम्भोगजाचम्बुजपट्पदाः । हंप्तचक्रादयस्ती रोयान्ञी पान्धकेल्यः ॥ 
अन्धौ दवीपाद्धिरलोभिपोतयादोनगल्टुवाः 1 विष्णुुट्यायमश्वनदरदरद्धिरोवोऽब्दपूरणम् ॥ 
सरिल्यम्बुधियाधित्वं वीच्यो जल्गजादयः । पञ्चनि षटरपदा हंसचक्रायाः दूलराखिनः ॥ 

उद्याने सरणिः सवैफलपुष्परुताद्रुमाः । पिकालिशैकिदहसाचयाः कीडावाप्यष्वरगस्थितिः ॥ 

हेरे मेषेषधीधातुव॑स कैनरनिश्चैराः । रुङ्गपादगुहारलवनजीवादुपलय काः \ अरण्येऽहिष- 

रददेभयूथक्षिहादयो दमाः । काकोल्ककपोता्या भिहमछदवादयः ॥ आश्रमेऽतिथि- 
पूजेणविश्वासो रिखशान्तता । यज्ञधूमो सनिता द्रसेको वच्कब्द्रमाः ॥ मत्रे पञचाङ्गता- 

द्यक्तिषाङ्घण्योपायसिद्धयः । उदथाश्चिन्तनीयाश्च स्थैयोँनल्यादिपक्तयः ॥ दूते खखामि- 
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नामा सर्गोपादेयकथया सजनाम् तु | 
संष्यज्ञानि यथाखममत्र विधेयानि । "जवसानेऽन्यवर्तकैः' इति वहु- 

वचनमविवक्षितम् । साङ्गोपाङ्गा इति जरकेकिमधुपानादयः । यथा-- 
रघुवंश -दिशुपाक्वध नैषधादयः । यथा वा मम-राथवविकासादिः । 

असिन्नार्षे पुनः सगां भवन््याख्यानसंज्ञकाः; ।॥ ३२५ ॥ 
ससिन्महाकान्ये । यथा-- महाभारतम् । 

भ्रति । महाभारतादौ गयतत्वेऽपि पयप्राचुैगेव महाकाव्यलव्यवहारः \ तस्मिन्म - 
तेजःशरीविक्रमोन्रलछदचः । शदुशषोमकरी चेटा षाय दाक्यममीरुता ॥ युद्धे ठु वमेवल- 
वीररजासि तू्ंविश्वासनादशरमण्डपरक्तनवः । छिन्नात्तपत्ररथचामरकेत॒कुम्िमुक्तासुय- 
वृतमटामरपुष्पवकौः । प्रयाणे भेरिनिखानभूकम्पवलघूल्थः । करमोक्षध्वजच्छत्रवणि- 
वंछकयवेश्चराः ॥ गयायां श्वसंचारो वागुरा नीख्वेषता । 'भय्टक्वायगत्रास्तः सियुं 
त्वरागतिः ॥ अश्वे खरुसोत्वातरजःसछक्षणश्धितिः । तेजो वेगित्वमौत्नलं जातिर्भाराप्र- 
पञ्चनम् ॥ गजे सहस्रयोधित्वसुचत्वं कर्णचापलम् । अरिव्यूहविमदितवं ुम्भसुक्तामदा- 
लिनः ॥ सुरभौ दोलाकोकिलमारतसूर्थगतितर लोद्धेदाः । जातीतरपुष्यचयान्रमश्षरी- 
जमरद्चंकाराः ॥ ओीष्मे पारलमहीतापप्तरःपथिकल्तोषवाताल्यः } सक्तुप्रपाप्रपा्ीरृग- 
चष्णा्रादिफलपाकाः ॥ वषा घनरिखिससयदंसगमाः पङ्ककन्दणोद्धदौ । जा तीकदम्बके- 
तकर्क्षानिलनिञ्चगा हच्ग्रीतिः ॥ सरदीन्दुर विषटुत्वं जलच्छतागस्तयहंसवृषद्पीः । 
सप्तच्छदपञ्चसिता्रधान्यर्चिखिपक्षमदपाताः ॥ हेमन्ते दिनल्घुता सीतयवस्तम्बमरुवक- 
हिमानि । रि्िरे कररीषधूमः कुयुदाम्बुनदाहरिखिरतोत्कषाः ॥ सूर्येऽरणताः रविम- 
णिचक्राम्बुजपथिकलोचनप्रातिः । तरेन्डुदीपकौषधिधूकतमश्वौरङसुदछुल्टाततिः ॥ चन्दर 
उुल्याचक्राग्बुरुह विरदहितमोहानिरोञज्वल्यम् । जर्थिजननेतरकैरवचकोर चन्द्रा इमदम्पति 
प्रीतिः ॥ विवाहे लनशुञ्रह्भूषादकुत्रयीरवाः । वेदीसीमन्ततरेक्षा लाजामङ्गल- 
वतनम् ॥ विरहे तापनिःश्वासचिन्ता मौनं क्ृशाङ्गता । अन्जय्या निरादैष्यं जागरः 

रिशिरोष्मता ॥ स्वयवरे चचीरक्षामचमण्डपसव्नता । राजपुत्री नृपाकारान्वयचेष्टाप्रका- 
सनम् ॥ सुरापाने विकर्ता स्खलनं वचने गतौ । ल्जा मानच्युतिः प्रेमधिक्यं रकतेक्षण- 
माः ॥ पुष्पावचयें पुष्पावचयः पुष्पापणाथिने दयिते । सानाचं योत्रस्ल्नेप्यीवक्रो- 
क्तिसंभ्रम्चेणः । जरूकेखौ सरगक्षोभश्चकर्दसापस्षैणम् । पद्यग्लानिः पथःकेपो दृ्रामो 

भूषणच्युतिः । सुरते साच्तिका मावः सीत्ारः कुडलाक्षता । क्ायीकङ्गमन्लीररवोऽध- 
रनखक्षते ॥ प्रातः कोकाम्बुनो्कषौ मध्याह्धे तापसंश्रवः । सायं रर्यातिरोदहियं 
चक्रपच्च(दिविष्वः ॥ अन्धकारेऽतिसान्द्रत्वं विश्वलोपसमर्थत्ा । आकसिकसमारम्भो 
निःशङ्कमभि्तारिकाः ॥ व्यषु वण्यैमावानां दिच्(नमिह दशितम् । चिद्रुपेधिन्ल्यमानानां 

मवल्येपामनन्तता ॥ इति ॥ 

1. सर्गनामेति । यथा गीतमोदिन्दे प्रथम-दितीयादिसर्गाणां सामोददामोदर-अछे शके- 
सवादिनान्ना व्यपदे्लः ॥ 
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अर, ("९ (९० 

प्रीकृतैर्भिमिते तसिन्सगां आश्वाससंज्ञकाः । 
छन्दसा स्कन्धकेनेतस्क चिद्छितकैरपि ॥ ३२६ ॥ 

यथा--सेतुबन्धः । यथा वा मम--कुवल्याश्चचरितम् । 

अपभ्रंसन्िद्धेऽसिन्गः ईडवकामिधाः । 
तथापभ्र॑श्चयोग्यानि च्छन्दांसि विविधान्यपि ॥ ३२७ ॥ 

यथा--कर्णपराक्रमः | 

भाषाविभाषानिय॒मात्काव्यं सभेसैयुत्थितम् । 
एकाथप्रवणेः पयेः संधिसामग्यवजितम् ॥ ३२८ ॥ 

यथा-भिक्षारटनम् , आयौविखासश्च । 

खण्डकाव्यं भवेत्काव्यसेकदेशादसारि च । 
यथा--मेषदूतादिः । 

कोषः शछोकसमूहस्तु खादन्योन्यानपेक्षकः ।॥ ३२९ ॥ 
व्रज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः | 

सजातीयानामेकत्र संनिवेशो व्रज्या । यथा--मुक्तावल्यादिः | 
अथ गद्यकाव्यानि । तत्र गचम्-- 

वृत्तगन्धोज्ज्षितं गद्यं मुक्तकं वरत्तगन्धि च । ३३० ॥ 

हाकान्ये | एतस्प्राकृतकृतं महाकान्यम् । गङितकानि छन्दोविरेषाः ! काव्यमाह-- 

अवेति! भाषा सस्छृतादिः, विभाषा अपथ्रंशादिः । एकार्थप्रवणैः एकवाक्यतापन्रैः । 

यावत्संधिरहितं यत्तत्ान्यमिदयर्थः ! खण्डकान्यमाह--खण्डेति । काव्यस्यानन्तर- 
निरूपित एकदेशानुसारि यच्छिचिद्क्षणहीनम् । तेनात्र भाषानियमो नास्ति । 

"न (4 

एकार्थग्रवमेः संस्कृतपयेरभिर्भितं खण्डकाव्यमिलयर्थः कोषमाह-कोष इति । स एव 
कोष एव । इत्तस गन्धेन स्वेनापि उच्द्ितं श्रव्यक्राव्यं गयम् । आयं मुक्तकम् । 

जिन 

त १०००११०००७५.१५५१ 

1. भापेति 1 मापाविमःपानियमाद् एकार्थप्रवणैः पये निवद्धम् ॥ 

2. मेघदूतादिरिति । जादिपदेन क्रव॒संहारपरथतीनां संग्रहः । अनैव सेदे देवद्विजराज- 

स्तुतिमात्रग्रवणानां यत्किचिष्टक्षणाक्रान्तानामन्येषामपि कान्धकानामन्तमोवः ॥ 

8. कोष इति । अत्रेदं॑तम्--ज्याघटित एकः प्रकारस्तद्धित्नो दितीय इति 

द्विविधः कोषः । तत्रास आर्याप्तप्तशल्यादय उदाहरणम् । दितीयस्य छखमापितावलिप्र- 

तयः । अकारादिदहकारान्ताचक्षुर्षेकसंघ(तो जञ्या ॥ 

१. 'स्कन्दयैनः क. २. (एवः क-ख. ३. "निवन्धेः च, ४, "कृडरङ्ाभिघाः क; 'काडविका- 

निघाः खग. ५, सयन्न्ितम् घ. ६, 'दका्थश्रव्णंः कः ट्कार्थ्रव्णं* खग, 
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भवेदुत्कलिकाप्रायं चूणकं च चतुर्विधम् | 
आद्यं समास्सरहितं वृत्तभागयुतं परम् ॥ २३२१ ।॥ 
अन्यदीधेसमासाद्यं तुर्यं चाल्पसमासकम् । 

मुक्तकं यथा--गुरुवेचसि प्रथुरूरसि- इत्यादि । 
वृत्तगन्धि यथा मम--समरकण्डूलनि विडभुजदण्डकुण्डढीत- 

कोदण्डञिज्ञिनीरंकारोज्ागरितवेरिनगर- इत्यादि । 
अत्र॒ (कुण्डठ्ीक्ृतकोदण्ड- इत्यनुषटुव्डृत्तसयय पादः, 'समरक- 

प्डरुः इति च प्रथमाक्षरद्रयरहिदससेव पादः | 
उत्कलिकाप्राय यथा ममेव--"मगणिसविञ्चमरणिसिदसरविसरविद्- 

सिदसमरपरिगदपवरपरबर- इत्यादि । 
चूणकं यथा मम--शगुणरलसागर जगदेकनागर कामिनीमदन 

जनरञ्जनः इत्यादि । 
कथायां सुरसं वस्तु गदरेव विनिर्भितम् ॥ ३३२ ॥ 
क्चिदत्र भवेदायां इचिद्रकापवक्रके । 
आदौ पचै्नमस्कारः खरादेदैत्तकी वनम् । ३३२३ ॥ 

यथा--काद्म्बयोदिः। 
आख्यायिका कथावत्खछात्कवर्वशचालुकीतेनम् । 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क चिक्चित् ॥ ३३४॥ 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वासन इति बध्यते । 
आयोवक्रापवक्राणां छन्दसा येन केनचित् !! ३३५ ॥ 
अन्यापदेञेनाश्वासश्खे माव्याथेदचनय् । 

यथा--हषैचरितादिः | 
छतत छन्दसो भागः पादः। परं वृत्तगन्धि । अन्यदुत्कलिकाप्रायम् । तुं चुर्कम् ! 
अणिख इति } 'अनिराविखमरनिरितरारविसरविदल्तिसमरपरिगतय्रवरपरबट- 
इति संस्कृतम् ! गयकानव्यप्रमेदयोः कथाद्यायिकयोविंरोषमाट-कथायामिति । 
प्यानं विदोषमाह- कचिदिति । व॒क्रापवक्रके छन्दो विशेषौ 1 "पयेःः इत्युभयच्न 

क क संबध्यते । आख्यायिकासाद-- आख्यायिकेति! कथावदिति । यथा कथायां 
[9 ४, = = = छ [५५५ 

पय्मस्कारखख्व्रतकीतैनसरसवस्तुवणनासथाच्ापीदयर्थः । विशरेषमाह--क वेर. 
ना ०००७७००० 

1. आर्यावक्ेति । आयावक्रापवक्राणां मध्ये } 

१, "आरि घ, 
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'अपिं त्वनियमो दृष्टसत्राप्यन्यैरुदीरणात् । इति दण्डाचार्यव- 
चनात्केचित् “आख्यायिका नायकेनैव निबद्धव्या इत्याहुः, तदयुक्तम् । 
आख्यानादयश्च कथाख्यायिकयोरेवान्तभोवान्न प्रथगुक्ताः । यदुक्तं 
दण्डिनेव-- 

'उत्रेवान्तर्भविष्यन्ति रोषाश्चास्यानजातयः ।: इति । 
एषामुदाहरणम्-पञ्चतन््रादि। 

अथ गद्यपययमयानि-- 

गद्यपद्यमयं कान्यं चम्पूरिल्यभिधीयते ॥ ३३६ ॥ 
यथा-- देश्राजच्रितम् । 

गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदयुच्यते । 
यथा--विरुदमभिमाख । 

क्रम्भकं तु मषाभिर्विविधाभिर्विनिर्भितम् । ३३७ ॥। 
यथा मम षोडश्भाषामयी प्रन्नसिरल्ावटी | 
दवमन्येऽपि मेदा उदेरमात्रपरसिद्धत्वाटुक्तभेदानतिक्रमाच न प्रथ. 

ग्टक्षिताः ॥ 
दति साहिदयदषणे दद्यश्रव्यकाव्यनिरूपणो नाम षष्टः परिच्छेदः । 

ति। अस्ामाल्यायिकायाम् । व्रततं चरिवम् । दण्डाचायवचनःदिति । देवः 
"तदयुक्तम्" इलयच्ान्येवि । एपामाल्यायिक्रादीनाम् । गदपद्यमयानि भव्यकाव्यानी- 

र्थः । मेदाः धरन्यक्रान्यविशेषाः । उदशमाच्प्रसिद्धलात् नाममात्रेण द्यातत्वात् । 
तथा च तेषां संज्ञयैव भिन्नत्वम्, न तु वस्तुत इति भावः ॥ 

स. 

इति श्रीरामचरणतर्कवागीदाभद्नचायैविरवितायां साहियदषेणयिष्रतो 
घृषठः प्रकाशः । 

{. गेति । काव्यं चात्र समस्तरक्षणा करान्तमवयेयम् । लक्षुणसंकोचे तु वगव्यमेदवदिहा 
पयुपादेयतातारतम्य् स्यात् । कथाश्ञविच्छेदास्तृच्छाससंज्ञकाः स्तवकसंज्ञका वा भवन्ति ॥ 

2. यथेति । यथा वा नल्चम्प्वादि ॥ 
8. एवमिति \ येन केनापि ताङेन गचपदयसमन्वितम् । जयत्युपक्रमं मालिन्यादिभा- 

सविचित्रितम् ॥ तदुदाहरणं नाञ्चा विमक्यष्टाङ्गसंयुतम् । संबोधनविभक्ल्या यत्प्रचुरं 

पयपूर्वकम् ॥ विसुक्तपुनराङ्ृ्शब्दः स्याचक्रवारूकमर् । आचन्तपचसंयुक्ता सस्छृतप्राक- 

तात्मिका ॥ अष्टभि्ग चतुभिर्वां वावयैः स्कन्धसमन्वित्ता । अतिस्वन्थं भिन्नवाक्यरीतिर्देव- 
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चरपोचित्ा ॥ सवतो देवश्ब्दादिरेषा भोगतरली मता । वरण्यनामाङ्घविरदवर्णनप्रचुसे- 
उज्वला ॥ वाक्याडम्बरसंयुक्ता कथिता बिरुदावली ! ताराणां संल्यया पचेधुक्ता तारावटीं 
सता ॥ विश्वेषां संख्यया प्थेयुक्ता विश्वावली मता । रनानां संख्यया पयैदुक्ता रज्ञा- 

वरी मता ॥ पचेश्च पचभि्क्ता प्रोक्ता पञ्चाननावठी ॥° इलयादयः कविकर्ममद्ास्तच 
तत्रो परम्यन्ते। ते नातिचमत्काराधायकत्वाद् अन्धक्रतोपेक्षिताः। प्रायेण कविकर्मणो द्विविधः 

परिपाको मवति । तथा चोक्तम्--“अर्थगम्भीरिमा पाकः स द्वेधा कविघंमतः । द्राश्चापाको 

नारिकल्पाकश्च प्रस्फुटान्तसै ॥ द्राक्षापाकः स कथितो वहिरन्तःस्फुरद्र्तः। स नारि 

पाकः स्यादन्तमूढरसोदयः ॥` इति ॥ 

=== 



२६० साहिलयदपेणे 

सप्तमः परिच्छेदः । 

दह हि" प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यङुकाराणामवधितिक्रमो द- 
रितः । संप्रति के त इत्यपेक्षायामुदेरक्रमप्राप्तानां दोषाणां खरूपमाह-- 

रसापकषंका दोषास् 
अस्याः प्रागेव स्फुटीकृतः | 

[काका 0००0 

काव्यं निरूप्य तदीयदोपादीलिरूपयं स्तस्य प्रकृतत्वं दोषनिरूपणस्य प्र।थसिक्त्वं 
चोपपादयति--इदह इति । प्रथमतो दोषादिनिरूपणात्पराक् काव्ये काव्यलक्षणे 
रीतेरछन्दोदचरोधन पश्वाचिरदेशेऽपि वक्ष्यमाणयुक्तया अरंकारनिरूपणास्रागेव तां 
निरूपयिष्यतीति तसा अरुंकारासखराणिद निर्देशः । ते दोषादयः 1 “हेयहानिपूर्यक- 
मुपाद्योपादानमिति सूचथितुं दोपनिरूपणस प्राथसिक्रलम्ः इदयपरे । दोषाणां सा- 
मान्यलक्षणमाह-रखापकषंका इति । अत्रोक्तयुक्तया रसपदेन विसावादयोऽप्यु- 
च्यन्ते । तदपकषैकस्यापि दोपत्वेनादाहरिष्यमाणलात् । दूषयति काव्यमिति दोष- 

पदेन दुःश्रवलादिस्व्यते । मावसाधनेन तु काव्यापकर्पे एव । काव्यापकरषश्च चिधा-- 
रसादिप्रतीतिग्रतिवन्धः रसादिप्रकषैप्रतीतिभरतिवन्धः, "रसादिप्रतीतिविरम्बनं च । 
तचच्च दोपविरेषोदादरणेष्ववयेयम् । नन्वेतटक्षणं श्रुतिदु्यपुघ्र्थलादावव्याप्ं तख 
दाब्दार्थदोपत्वेन रसापक्पैकल्लामावादत आह-अस्या्थं इति । प्रागेव प्रथम्. 
ता तन न~ ५ ० न न न 

1. दपा इति । अत्रेदं तक्वम्--उदेद्यप्रतीतिविघातलक्षणो दोप इति तत्सामा- 
न्यलक्षणम् । उदुदय( च प्रतीती रसवलयविद्भ्वितानपक्रष्टरसविपय! च नीरसे त्वविल- 

ग्विता चमत्कारिणी चायविपया! तथा च तादृरप्रतीतिविधातकत्वं सवेपामविशि्टम् । 

यतो दुष्टेपु कविद्रूस्ससापरवीतिरेवः, कचिदयतीयमानसप्पकरषंः; कचित्तु विलम्बः । एवं 
नीरसे कचिद्थस सुख्यभूतखाप्रतीतरेव; कमिद्िखम्मेन प्रतीतिः, कचिदचमत्कारित्व्- 
मित्युदेदयग्रतीलयतत्पादो व्यक्त एव । तद्धिवात्तकता च कस्यचित्साक्चात् । यथा--रसदोषा- 

णाम् । कसघित्परम्परया । यथा--खब्दाथदोषाणाम् । तेष्वपि कस्यचिदथों पस्ितेरभावात् ! 
यथ{---अप्तमथत्वादेः। कस्यचिद्धिखम्बात्। यथा-निहताथैत्वादेः । कृसचिद्वाक्याथैवोधा- 

मावात् । यथा--च्युतसंस्कारत्वादेः। कस्यचित्तत्र विखम्बरात् ।! यथा--ह्किष्टत्वादेः। कसय- 

वित्सट्दयनैयुख्यव्यम्रताचापादनेन । यथा--निरथकत्वादेः । कसचिद्धिरोध्युपस्थापनेन 

विपदीतोपस्थापनेन वा । यथा--विरुद्धमतिक्रारित्वादेरिल्याचूह नीयम् । विधात्कत्वं च 
कस्यचित् ज्ञातस्य । यथा--व्याहतत्वादेः । कस्यचित्छरूपमत एव । यथा--निहतार्थ- 

त्वादेः 1 स चायं दहिविषः-- नित्योऽनित्यश्च । तत्रानुकरणादन्येन प्रकरिण समाधातुम- 

दाय्यो निलयः । यथा--च्युतसंस्कारत्वादिः । अन्यादृरस्तवनिलयः । यथा--अप्रययुक्त- 
त्वादिः । यद्वा समदेव देयो निलयः ¦ यथा--च्युतसंसकारत्वादिः। तदन्योऽनिलः । यथा-- 

छङ्गारादौ हेयमपि दुःवत्वं रौ द्रादादुपादेयमेव ॥ 
1) 

१. हि" घ-पुरक्े नारित, 
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तद्विरोषानाह-- 
ते पुनः पश्चधा मताः। 

पदे तदंशे बाक्येऽ्थं संभवन्ति रसेऽपि यत् ॥ १॥ 
रष्टम् । 
तज 

;भ्रवत्रिविधाश्ीरानुचिताथाप्रयुक्तताः 
्राम्याप्रतीतसंदिग्धनेयाथेनिहताथंताः ॥ २ ॥ 
अवाचकत्वं ह्िष्टतवं विरूढमतिकारिता । 
अविमृष्टविधेयांशभावश पदवाक्ययोः ॥ ३ 
दोषाः, केचिद्धवन्दयेषु पदांचेऽपि, पदे परे । 
निराथकासमर्थतवे च्युवसंस्कारता- तथा ॥ ४ ॥ 

परूषवणतया श्रुतिदुःखावदवं दुःश्रवत्वम् । 
यथा- 

'कार्ताथ्यं यातु तन्वङ्गी कदानङ्गवशंवदा ॥ 
श्वीरल्वं शीडाजुगुप्सामङ्गकव्यञ्ञकत्वान्ि विध् । 

परिच्छेद एव । श्वुतिदु्टवादेः । शब्दाथांपकषैकद्मारेण रसापकषैमिति नाव्यास्ति- 
रिति भावः । तद्धिशेषान् दोषविभागान् । ते दोषाः । तदंशे पदांशे । दोषविशेषा- 
निरदिशति-दुःश्चव इति । अयं भावप्रधानो निदेशः । दुःधवत्रिविषाश्चौडेति 
समस्तपाठे भावप्रल्ययसय सर्वत्रान्वयः । एषृक्तदोषेषु। उदैशक्रमेण दुःभ्रवलादिलक्षण 
सोदाहरणमाह-पश्षेति । केषांचित्स्पष्टलादुदाहरणसयैव ददनम् । श्ुविपतितमचरं 
यदरैरसखमावहति तत्पदं स्वैथा न देयमिति प्रथमं तदुपन्यासः इ्यन्ये । वणानां 
पारुष्यं युणपरिच्छेदे व्यक्यभदिष्यति । भरोतृणां श्रत्रावच्छेदेन दुःखजन कत्वं श्चुति- 

दुःखावहम् । श्ुविपतितं सद्ुःखावहं शुतिदुःखावदम्> तत्वं का-\ कातो 
मिति । अत्र तथयो रेयो्योगेन पारप्यम् । तस्प्रयुक्तं पदस्य दुःश्रवत्वं खाश्रयपद्- 

संबन्धितवेन प्रयासन्नरख शृङ्गाररसस्य प्रकरषैपरतीतिं प्रतिवध्ाति । इदमेव श्रुतिकटु 

इयभिधीयते । नन्वेतत्पदा्पारष्यमेव न ठु पदपारुष्यमिति चेत्, न । वाक्य 
घटकद्धि्ादिपद्पारष्यप्रयुक्तवाक्यदुःश्रवलवत्पदघटकद्वि्रादिवर्णपारुष्य्रयुक्तपददुः- 
श्रवल्लस्य खीकारात् । असभ्याथान्तरव्यज्ञंकमश्छीरं तस भावसथा । पदांशश्छीखलं 

1. अश्टीरुत्वमिति । धियं सहदयवशीकरणसंपत्ति रतीति । “जातोऽनुपसगे- 

इति कः । तद्धिन्नम् । कपिरादित्वाछ्त्वम् ॥ 

१. "स्पष्टम् घ-पुस्तके नास्ति, २. धस्य क, ३. भरम्, क-ख-ग-घ, ४; श्रिधाः धु, 

५, 'असल्यः इति पुस्तकान्तरे. “्याज्ञक्र' इति नास्ति पुस्तकान्तरे, 

सान्द्० ३१ 
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कमेणोदाहरणम्-- 
८दप्तारिविजये राजन्साधनं सुमहत्तव | 

"प्रससार शनैवायुर्विनारो तन्वि ते तदा ॥ 
अत्र साधन-वायु-विनाश्चशब्या जश्टीखः । 

“दुरा अमरतां यान्ति प्ुभूता रणाध्वरे । 

अत्र वैशुपदं कातयेमभिभ्यनक्तीतयदुचिताथेत्वम् । 
अप्रयुक्तत्वं तथाप्रसिद्धावपि कविभिरनाहततम् । यथा-- 

“माति पद्मः सरोवरे ॥? 

अत्र पद्मशब्दः पुंलिङ्गः । 

तु असभ्यस्खतिदेठुलमेव । जुगुप्सा घणा । अमङ्गल ममङ्गखाशङ्ला । व्यज्ञकलमिह जन- 
क्लमेव । अच्रेति । सैन्ये प्रयुक्तः साधनशचब्दो मेदृव्यज्ञकतया श्रोतुखेनाजननेन राज. 
विषयरतिभावसख, समीरणे प्रयुक्तो वायुशब्दः पायुवायुव्यजकतया श्रोतुञैगुप्साजन- 
नेन, अददेने प्रयुक्तो विनाराराब्दश्च रत्युव्यज्ञकतया अमङ्गखाशैङ्ाजननेन खङ्ञारख 
प्रकेप्रतिबन्धकः । अनुचितार्थलं कचिद्राच्यार्थदोषप्रतिपादक्त्वेन, कचिदर्थासंभ- 
वेन, कचिदसत्समर्थक्रत्वेन । तचायमाद-दुस इति । पड्भूतारछ्यखसरूपाः । 
अत्र वाच्यार्थख शूर कातय॑ दोषः । तख व्यज्ञकत्वालशचुपदस्याुचितार्थत्वम् । 
द्वितीयं यथा--्रज्वर्नर्घारावनि पतन्ति शरास्तव । अत्र प्रज्वरूदिति पदमचु- 
चितार्थम् । तृतीयं यथा दिवाकराद्रक्षति यो गुहा लीनं द्विामीतसमिवान्धका- 

रम् 1 छुदरेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुैःरिरसामतीव ॥ अत्रासद्भूतस्यान्धकार- 
भयसख समर्थकं द्वितीयार्थमदुचितार्थम् । एवमन्यदपि ज्ञेयम् । तथाप्रसिद्धावपि तेन 
रूपेण प्रसिद्धिसत्तवेऽपि । पुलिङ्ग इति । “अग्रयुक्तः" इति शेषः । हालिकसाधारण- 

1. अत्रेति । अश्टीलाथोपखिल्या शरोठुवैसुख्यमिद दूषकतावीजम् । येषां पुनः शषिव- 
लिङ्ग-खमगा-मगिनी-ब्रह्माण्डादि शब्दानां विवक्ितार्थैख प्रसिद्धतयाश्ीलाथो नोपतिष्ठते न 
तेपु दुष्टव्वमिल्यतिरोहितं विद्यम् ॥ 

2. पड्पदमिति । अत्र रोये मतिपाचे पदान्तरानपेक्षमेव पञ्युपदं कातयैमभिव्यनक्ति, 
पञ्ुपदा् कातयैसय ददौनात् । विरुद्धमतिकृततु पदाम्तरसपेक्षं तथेति तस्माद्भेदः ॥ 

३. पद्येति । "वा पुंसि प्रथम्” इत्यनेनास्नातोपि पुंलिङ्गः पञ्यश्रब्दः कविभिर्न क्रापि 
मरयुक्तः । अत्र दूषकताबीजं तु तादृशकविसमयल्ब्घनम्रयोजनानुसंधानव्ययतया सुख्या्थ- 

विच्छित्तिः । यमकादिभ्रयोजनसचे ठु नायं दोषः, अन्यत्राप्रयुज्यमानखापि तदं कविभिः 

भरयोगस्य दशनेन व्यग्मताभमावादिति ॥ 
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ग्राम्यत्वं यथा- 
“कटिस्ते हरते मनः 

नवद 

नि 

सत्र करिशब्दो आआम्यः। 
अप्रतीतत्वमेकदेशमात्रपरसिद्धत्वम् । यथा-- 

ध्योगेन दङिताशयः 
अत्र योगदाख्र एव वासनाथ आशयशव्दः । 

'आरीःपरम्परां वन्यां कर्णे छृत्वा कृपां कुरू ।' 
अत्र बन्यामिति किं बन्दीमूतायासुत बन्दनीयायामिति संदेहः | 

नाथत्वं रूढिप्रयोजनामावादश्चक्तिङृतं रक्ष्याथमकाशनम् । 

[0 

च 

प्रसिद्धार्थकशब्दो भ्राम्यः। कटिरिति । अनर शश्गारसय गृूढलकृतचारलाभावात्म- 
कृषृम्रतीति प्रतिरोधः ! योगेन श्रकृतिपुरूषयोरभेदचिन्तनेन दलितः खण्डित आ 
रयो वासना यख सः । अगरयराब्दोऽप्रतीत इति येषः। अच्र योगदाघ्राननुदीटिना- 
मा्चयपदायानभिज्ञानां योगिविषयभाववोधविलम्बकरत्वमग्रतीतत्वम् ! प्रकरणाद्य- 
भावेन शषादिनार्थजनकः शब्दः संदिग्धः ! आरीरिति । क्ण छृत्वा श्रुत्वा । 
अन्नेति ¦ बन्यामिति पदसय संदिग्धत्वं शाब्दबोधविलम्बेन राजविषयरतिमाव- 
बोस विलम्बङृत् । अशक्तिकृतं कवेरसामथ्यंप्रयुक्तम् । असामभ्यमच्रान्युत्पर्तिः । 

1. करीति । अत्रेदं तत्वम्--भ्रोणीनितम्बादिकमेव विदग्धः प्रयुज्यते, कटिपदं लवि 

दग्धमात्रप्रयोञ्यमिति साम्यम् । पदं तरिविधमू--याम्यं नागरसुपनागरं च } विदग्धमात्र- 
म्रसिद्धं नागरम्, मम्यकक्षातिक्रान्तमप्राप्तनागरमावसुपनागरम्, नागरोपनागरे विद्ाय 

याम्यश्ब्दप्रयोगाद्वकतुरवैदरध्योन्नयनेनात्र दौष्ट्यम् । अत॒ णव॒विदूषकादादधमे वक्तरि न 
दोषत्वम्, तस्य तथैवौचिलेन वैरस्यामावात् ॥ 

2. योगशा इति । छछदाकर्मविपाकाद्येरपरागृष्टः षुरषविरोष इश्वरः? इति पातज्ञ- 
लसूतरै वासनाथेक आश्चयरब्दः प्रयुक्तः । वासना चात्र संसारनिदानं मिथ्याज्ञानजन्य्ः 

संस्कारविशेषः दूषकतावीजं तु तच्छाख्लानभिज्ञस्य तादृश्ाथाीनुपर्थित्िः । अत्त एवे 
यच तच्छास्लाभिज्ञ एव प्रतिपाद्यः स्वयमेव वा परामद्ौस्तच न दोषत्वम् ॥ 

वन्धामिति । संदेहो वक्ततात्पयसं शयः ववयोरभेदुद्धिमूरूकः ! बन्वामिव्यानुपूल्य 
उभयसाधारणत्तया विनिगमनाभावादथद्वयसरणे वक्तृतात्पयैसंदेहः । दुषकताबीजसुदेर्य- 
निश्वयाभावः अतो य॒त्र संदेह एवोदेद्यस्तव यत्र॒ च वाच्यादिमहिश्ना अ्रकरणादिवदेन 

वा निच्यस्तत्र चादोषत्वमिति गोबिन्दस्कुराः ॥ 
4. नेयार्थव्वमिति 1 नेयो न्यायराहिवेन खेच्छ्या करपनीयोऽथो यस्य त्वम् । “नि 

रूढा लक्षणाः काथित्साम्यादभिधानवत् । क्रियन्ते सांप्रतं काश्चित्काश्चिननैव त्वशक्तितः ॥' 
इति भाटनयेन रूढिप्रयोजनाभ्यां विना प्रतिषिद्धा या लक्षणा तद्विषयत्वमिल्थैः ॥ 
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यथा-- 
“कमले चरणाघातं सुखं सुसुखि तेऽकरोत् ॥ 

अत्र चरणाघातेन निर्जितं रक्ष्यम् । 
निहंताथखसभया्थस सब्दसाप्रसिद्धेऽथ प्रयोगः । यथा- 

'यसुनाखम्बरमम्बरं व्यतानीत् ॥ 

राम्बरशब्यो दैत्ये पसिद्धः | इह तु जले निहतार्थः । 
“गीतेषु कणमादत्ते 

अत्राङपूर्वो दान् -धातुदीनार्थेऽबाचक्ः । 
यथा वा-- 

"दिनं मे त्वि संप्राप ध्वान्तच्छनापि यामिनी ॥' 
अत्र दिनमिति प्रकार्मयार्थेऽवाचकम् | 

चरणाघातेन चरणाघातपदेन निर्जितं पराभवः । मुखस्य चरणासंमवात्तदाघात- 

स्याप्यसंभव इदयन्वयानुपपत्तिः । स्वजन्यचरणाघातपराभवः खजन्यव्ृत्तिपराभव- 
त्ववत्वं सख्य लक्ष्ययोः संबन्धः । अत्र रूढिप्रयोजनव्यतिरेकनिश्वयेन कवेरशक्तिनि- 
श्यः ततो ङष््योपस्थितिः ततः शाब्दयोध इति तद्धिरम्वेनैव रसबोधविरुम्बनमनर 
दूषकताबीजम् ! केचित्तु--^निर्जितलातिशषयस्य प्रयोजनस्येवोपस्थितेरत्र कथं नेया- 
थम्” इति चेत् न ¦ रूढिग्रयोजनभावपदसय मुख्यार्थग्रहामावोपरक्षणपरतया प्रकृते 
तत एव नेयार्थलाभ्युपगमात् । केचित्तु--पद्यनिजितलं हि शोभयैव जनितं 
न तु चरणाघातेनेति तयोजन्यजनकभावसंबन्धाभावः" इद्याहुः, तत्न । अच्रहि 
लक्षणाजन्यबोधानन्तरं सादद्यप्रतीतिरेवाञुभवसिद्धया, न तु निजितलातिशयप्रतीतिः । 

तासयोभावात्, सुख्यरक्ष्ययोरुपदर्दितसंवन्धसंभवाचच ! न चात्र साद्द्यप्रतीतिरेव 
प्रयोजनमिति वाच्यम् } वक्रादिवैरिष्टयसचिवयार्थव्यज्ञनयेव तख जननात् । रक्ष- 
णाप्रयोजनस्य तु रक्षणामूरव्यज्ञनाजन्यवनियमात्, सादद्यख च रक्ष्यार्थतदु 
त्िधसान्यतरसंबन्धलाभावात्, प्रयोजनसख तदन्यतरब्रत्तिखनियमात् । उभयार्थसय 
प्रसिद्धाश्रसिद्धोभयवाचिनः यसुनाश्षम्बरं यमुनाजरं व्यतानीद् व्याप्तवत् । देये 
देखविशेषे । अत्र विरम्बेन पदा्थोँपस्थापकलं यसुनाविषयरतिभावबोध विलम्बत । 
आङ्पूवे इति । न च दाः धातोर्दानिऽमिधासत्वेन कथमवाचकलमिति वाच्यम् । 
धात्वर्थवाधकोपसगेरहित "दा" धातोरेव दानेऽभिधाकत्पनात् । एतदखी कारे तूदादर- 
णान्तरमाह- यथा वेति । दिनमिति । दिनपदस् सू्योवच्छिन्रयामचतुषटये- 

1. निह ता्थ॑त्वमिति । निहतः म्रसिद्धेनाविवक्षितेनाथैनाप्रसिद्धतया व्यवहितो विव- 
क्षितोऽथी यख तत्वम् । अविवक्षितप्रसिद्धाथप्रलयव्यवधानेन विवक्षिताप्रसिद्याथबोषकतव- 
मिति मावः ॥ 

१, अत्नः घ-पुस्तके नास्ति, 
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हिष्त्वमथप्रतीतेव्यैवहितत्वम् । यथा-- 
श्षीरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसचाः ॥ 

जत्र क्षीरोदजा रक्ष्मीस्तस्या वसतिः पञ्ं तख जन्मभुवो जलानि | 
(मूतयेऽस्तु भवानीशचः' 

अत्र भवानीशशब्दो भवान्याः पत्यन्तरपरतीतिकारिताद्विरुदढमतिङत् 
अविमृष्टविधेयांशत्वं यथा-- 

'खगेग्रामरिकाविटण्ठनव्रथोच्छनैः किमेमिर्भजैः ॥' 
ऽभिधा । अत्र द्वारप्रतीतिविर्म्बनं दूषकताबीजम् ! रूब्यादिसत्वे खाक्षणिकपद्- 
प्रयोगेऽवाचकलं तदसत्त्वे नेयार्थखमिति मेदः ! निरूढलक्षणादौ चाब्दबोधविर- 
म्बाभावान्न रसादिवोधविरम्बनमिति नाखावस्षर इदयवधघेयम् । “हा धिक् सा किङ 
तामसी शसिञ्खी दष्टा मया यत्र सा तद्विच्छेदस्जान्धकारितमिदं द्धं दिनं कलिपि- 
तम् । इल्यादौ अकाञ्चमये दिनपद्म्रयोगदशैनाद्रूटिः प्रकाशातिश्चयप्रतीतिभ्रयोजनं 
वा । एवमन्यत्रापि बोध्यम् । केचित्तु--श्रमोन्नायकसत््वेऽवाचकलं तदसत्त्वे 
नेयार्थखम्ः इति वदन्ति, तन्न ! दिनमिवयादौ दिनपदस प्रकारामयेऽथे अभिधाभ्र- 
मजनकामावादू, वचोबाणलमागत्ताः इदयादिवक्ष्यमाणनेयार्थोदाहरणे अ्रमोन्नायक्- 
सत््वेऽप्यवाचकलानङ्गीकाराच । अर्थप्रतीतेः पदार्थोपस्थितेव्यैवहितलं व्यवधानेन 
जनकलम् । पदद्धिष्टलख समासगतत्वेनैव दोषलं वक्ष्यते । समासेऽन्वितान्वय- 
रभ्यानतिग्रसक्त विसलेष्यतावच्छेदककलत्पनेन विरुम्बो हि व्यवधानम् । वाक्यङ्धिष्ट- 
खस्थङे लासत्तिकल्पनेन विलम्बः । क्चीरोद्जेति ! अत्रान्वितान्वयरभ्यानां क्षी- 
रोदजाल-क्षीरोदजावसतिल-क्षीरोदजावस्षतिजन्मस्थानलानां व्याप्यानि रक्ष्मीत्व- 
पञ्मल-जरत्वानि प्रकृतोपयोगितवग्रतिसंधानेन केत्पनीयानि, ततः शाब्दबोध इति 
रसादिवोधविलम्बनमत्र दूषकताबीजम् । भूतय इति । मवख पलल भवानी 
तस्या ईशः प्रतिः । अच्र देवविषयकरतिभावप्रकषैबोधभ्रतिरोधः । अविसृष्टेति । 

1. अर्थेति । अर्थ॑स विवक्षित स्यान्वितबिदेषस्य या प्रतीतिः प्रतिपत्तिस्तस्या व्यव- 
दितत्वं विरुम्बितत्वम् । निहतार्थत्वादो तु शक्यतावच्छेदकरूपेण प्रकृतपदाथोंपशितिरेव 
व्यवहितेति ततो भेदः ॥ 

2. भवानीक्चेति । अत्र भवस्य पलील्यथं “पुंयोगात्- इत्यादिना व्युत्पादितो मवानी- 

द्ब्द् इति भवानीशश्चन्दो देवदत्तपद्याः परतिरितिवद् भवान्याः पलयन्तरे भतीतियुत्पादय- 
तीति । केचित्तु मवानीडब्देनापणीस्वभ्रकारक एव बोधः, अन्यथा मवानीशब्देन (अपण 
पावेवी दुगो- इत्यादीनां पयौयत्वं न सावर । योगस्तु पद्कनादिश्चम्दवत्साधुत्वार्थः । एवं 

नच भवानीशन्दोऽपर्णात्वनि्िष्टे रूढ इति नाव दोष इत्याहः ॥ 

१. यथाः घ-पुस्तके नास्ति, २. भविर्द्धमवममयरिः घ. ३. "भवि~ इत्यादि वथा" इत्यन्तं 

कं-घ-पुस्तकयोनौस्ि, 
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अचर ब्ृथात्वं विधेयम् , तच्च समासे गुणीमावादनुवा्यत्वपरती तिङ्त् । 
यथा वा-- 

“रक्षांखपि पुरः खातुमलं रामानुजस्य मे ॥ 
च 

अत्र रामस्येति वाच्यम् । यथा वा-- 
'आससुद्रक्षितीश्चानाम्ः 

अत्रासमुद्रमिति वाच्यम् । यथा वा-- 
“य॒त्र ते पतति सुभ्र॒ कटाक्षः षष्ठबाण इव पच्चशषरख ।' 

अत्र षष्ठ इवेद्युसरक्ष्यम् । यथा वा-- 
८अमुक्ता भवता नाथ मुहूृतेमपि सा पुरा ॥' 

अत्रासुक्तेदयत्र नजः प्रसज्यप्रतिषेधत्वमिति विपेयत्वमेवोचितम् । 
यदाहुः-- 

अप्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नन् ॥' 

अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिश्े विधेयांशो यच्च तत्वम् । पदाथानां मध्ये विधेया. 
स्योपादेयव्वेन प्राधान्यम् । तस्य च प्राधान्येन निर्देश एवोचितः । तद्विपयैयश्च 
क्रचित्समासेन क्चिदुदेद्यविधेयपदयोः पोवोपयेविपर्ययेण । तत्राय पददोषलं 
द्वितीये वाक्यदोषता । अनुवाययलमुदेदयलम् \ अरु समथानि । अत्र काङुखरव- 
शादसमर्थत्वं व्यज्यते । राक्षसविनासे रामसंबन्धित्वसेवोपयोगिवमिति तसेबोपादे- 
यमिति भावः । आसमुद्रे ति । रथुवंशाधिकारख समुद्रपयेन्तलमुपादेयम् । उप 
क्ष्यसुतरेक्षिठं योग्यम् । नञ्समासगतमविगृष्टविघेयांशत्वमाह-अमुक्तेति } प्रस- 
ज्यश्रतिषेधत्वमिति। विधेरपरधानत्वादिति भावः ! विधेयत्वमिति । तदर्थखः 
इति रोषः । अप्राधान्यमिति । यत्र वाक्ये विचेः पदा्थौन्तरसख अप्राधान्यसुदेदय- 

1. वरथात्वमिति । अयमाशयः-- 'अनुवाचमनुक्त्वैव न बिधेययुदीरयेत्" इत्यभिुक्तो- 
त्तया “उदेदयविधेयताश्ाछिबोपे विधेयवाचकृम्राग्वल्युदेस्यवाचकपदजन्योपसितिः कार्णमि- 

त्यभिभ्रायवल्यानुबाचविषेययोः पौवौपर्यभावस् नियमितस्वाल्मङ्कते उच्छरूनत्वमात्रस्याजुवादो 
योग्यः, न तु बरथात्वविदोषितस्य । एवं च ब्थात्वं (समासे गुणीभूतं) विधेयत्वेन बिव- 
क्षितं न प्रतीयतत इयर्थः । किंचोदेदयं विधेयं च यदिः एृथक्पदाभ्यायुपतिते तदा प्राप्तु 
दिदयाम्रापरं बिधीयते “पवतो वहविमान्ः इतिवत्, न तु समासे! अन्यथा वहिमतप्व॑त 

इत्यभिषानापत्तेः ॥ 

2. वाच्यमिति । वक्तु योग्यम् ॥ 
8. अत्रेति । “अभुक्ता इत्यत्र ननः भसज्यमरतिषेधाथंकतया (न सक्तः इत्यसमस्तेन 

नना निषेधो विधेयः; न तुं समस्तेन ॥ 
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यथा- 

'नवजर्धरः संनद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः ।! 
० णीभावे ४ (० 

उक्तोदाहरणे ठु तत्पुरूषसमासे गु नजः पयुंदासततया निषे- 
धस्य विधेयतयानवगमः यदाहुः-- 

तया असुद्यलम्, प्रतिषेधे नजयें प्रधानता विधेयतया मुख्यम् । यत्र यदथ 
क्रियया समभिव्याहतपदार्थतावच्छेदकेन सह संबन्धस्तत्र वाक्ये असौ नञ् । प्रस- 
व्यप्रतिषेव इयर्थः । उदादरति-यथेति । नवजलधर इति ! गन्धर्वैणो- 
वरयां हतायां पुरूरवसस्तद्विरहे नवजर्धरादौ निश्ाचरलादिप्रतीतिवणैनसिदम् 
अयं संनद्धो न नवजलधरः, इप्तनिशाचर इति ! अयं नवजरुधरत्वाभाववादिदर्थः। 

अघ्रेद्पदार्थस्य उदैदयत्वम्, नजर्थसाभावस्य विधेयत्वम्, समभिव्याहूतपदा्थेताव- 
च्छेदकेन सह नजर्थस्य संबन्धः ! न च विधेर्मावपदार्थयेति व्याख्येयम् । अभावो 
न जातिमानियायसंम्रहापत्तेः । क्रिययेति । यथाश्चुतार्थविवक्षणे तु “अयं न 
पाकवान्* इ्यायसंग्रहेऽप्यु क्तोदाहरणाय संम्रहप्रसङ्कः ! न च॒ नजर्थस् कियान्वयि. 
त्वाभावेनोक्तोदाहरणादौ नजः प्रसषव्यप्रतिषेधत्वमेव नासीति वाच्यम् ! तत्र विधे. 
विधेयत्वाभावेन पञयुदासतवासंमवात्तृतीयग्रकारयानभिघानाच प्रसज्यप्रतिेधत्वयेवा- 
वद्यं वाच्यत्वात् ! अत एवाव्ययीभावसमास्रकरणे गोपी चन्द्ेणोक्तम्--“धमीमावे 
म्रसज्यप्रतिषेधो माभूत्ः, (त्राह्यणोऽयं न भवतिः, व्राह्यणत्वं धर्मोऽत्र निषिध्यते" 
इति । शसुनिरधनः" इव्यादौ समासड्धक्वियमानादिपदाथकदेशे नजर्थस्य संबन्धः । 
वस्तुतस्तु “वयो गेहे न चत्वरे", “धनं चैत्र न मैत्र इद्यादौ बिभक्यर्थेन सह 
नजर्थस्यान्वयेऽपि प्रसज्यप्रतिषेधत्वं वाच्यम् \ नञर्थस्य विधेयत्वेनैव ततर्खीकाराच्छि- 

यान्वयिलस्यानियततवाच । एकै च श्वटो न पटः इयादावुत्तरपदार्थेन पटादिना 
नवर्थस् भेदख संबन्धसच्वेऽपि विधेयतामात्रेण प्रसज्यप्रतिषेधत्वम् । न चात्र पट- 
त्वाभाव एव विधेयः, न तु पटभेद् इति वाच्यम् । पटमेद स्यापि विधेयत्वेन नलर्थख 
विधेयत्येनैव तत्खीकाराक्कियान्वयित्स्यानियत्वाच बाधकाभावात् । न च भेदबो- 
धकस नयो निदयसमासविधानमेव बाधकमिति वाच्यम् । यजतिषु ये यजामह 
कुर्वीत (करोति) नानुयाजेषठु" इयादो व्यभिचारदशैनात्कालापानां नियसमासवि- 

धानस्यायुक्तत्वाच् । निदयसमासवादिमतेऽपि (अयमब्राह्मणः इ्यादौ ब्राह्मणमे- 
दस्य विधेयत्वमवदेयं वाच्यम् \ न चात्रापि ब्राह्मणत्वाभाववानित्येवार्थं इति वाच्यम् । 
समस्यमानपदार्थयोरन्वयाभावे तत्पुरुषानज्गीकारात् । नन्वेवं प्रकृते किमनुपपच्नमि.- 
दयत आद--उक्तोदाहरणे त्विति । असुक्ेयादावियर्थः । पर्युदासतया पवुंदा- 
सवदनुवाद्यत्वग्रतीतिकारितया । अनवगमो विधेयताया न स्पद्यवगमः । यथाश्रु 
तार्थत्वेऽत्र नजः प्रसज्यप्रतिषेधत्वमिति प्रागुक्तेन सह विरोधः सात् । विधेर्वि- 
धेयत्वाभावे पयुदासासंगतिश्च खात् । पयुंदासस्याचुवायत्वयुपपादयति-यद्ाहु- 

१, चतुः धु-पुस्तके नास्ति, 
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नरत्वं विधये प्रतिषेधेऽप्रधानता | 
[क 

पयदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नञ् ॥ 

(जुगोपात्मानमन्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगरुराददे सोऽथानसक्तः सुखमन्वभूत् ॥' 

अत्रात्रस्तताचनूात्मगोपनायेव विधेयमिति नजः पदासतया गु- 
णीभावो युक्तः । 

ननु “अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः 'असू्यैपदया राजदाराः" इत्यादिवत् 
("५ अ, 

'अमुक्ता इत्यत्रापि प्रसज्यप्रतिषेधो भवतीति चेत्, न । अत्रापि यदि 
भोजनादि रूपक्रियांसेन नजः संबन्धः स्यात्तदैव तत्र प्रसज्यप्रतिषेधतवं 
वन्तु शक्यम् । न च तथा । विदोष्यतया प्रधानेन तद्धोज्यार्थेन कतरै- 
रोनैव नजः संबन्धात् । यदाहुः- 

“श्राद्धभोजनशीरो हि यतः कतौ प्रतीयते । 
न तद्धोजनमात्रं तु कतेरी नेर्विधानतः ॥' इति 

रिति । यत्र वाक्ये विधेः पदार्थान्तर प्रधानं विधेयतया मुख्यं प्रतिषेधे 

नञर्थेऽगप्रधानता उदेद्यतावच्छेदकतया अमुष्यलम् । यत्र यदर्थं उत्तरपदेन उत्त 
रपदार्थेन सह संबन्धस्तत्र वाक्ये स नलः पयुदासो विज्ञेय इदयर्थैः । रात्रो श्राद्ध 
न कुर्वीतः इव्यादौ न रात्राविति योजनया रात्राविद्यस्योत्तरपदत्वमुपपन्नम् । 
उदाहरति- तेनेति ! गोप पारयामास । अगर्ुस्ृष्णाशल्यः। स दिटीपः । 
असक्तोऽनासक्तः \ अन्रस्ततादि चस्तभिन्रत्वादि ! अनूय उदेदयतावच्छेदकीङदय । 
त्पुरुषसमासेनादयन्ताभावानभिधानात् । चस्तत्वाभावादेरत्र नोदेश्यतावच्छेदकत्व- 
मिखयवगन्तव्यम् । एवं च नयः प्रसज्यप्रतिषेधत्वं पयुंदासत्वं च विधेयोदेदेयभावविव- 

क्षाधीनम्, नतु नियतम् । युणमावो गौणार्थप्रतिपादकत्वम्। नन्वश्राद्धभोजीति। 
समस्तेनापि नजा भोजनायभावविधेयत्वस्य स्प्यवगमे कथम विगष्टविधेयां त्वमिति 
भावः । तद्धोज्यार्थेन श्राद्धभोज्यादिरूपाथैन ! कञचैरनैवेति । भोजनार्थाचंशेन 
तत्संबन्धखीकारे णिन्याद्थेख कवुरनन्वयापत्तेः, कदुपस्थापितसख कदुघीत्वर्थनेवान्व- 
यख व्युत्पत्तिसिद्धत्वात् । अतः श्राद्धभोजिपदात्तद्धोजनमात्रं श्राद्धमोजनमा्र 

1, अश्राद्धेति । "न शराद्धं सुद्धे" इति वाक्यं ता नजः भद्धरब्देनासमथंसमासं 
बिधायाश्राद्श्म्द उपपदे णिनिः कतैव्यः ! न तु णिन्यन्तेन समासो विधेयः ॥ 

2. असूर्यमिति। पूरं न पर्यन्तीति विग्रहः । आदिपदेनापुनगेयाः शका इति ज्ञेयम् ॥ 
8. इनेरिति । णिनिप्रययविषायकं त॒ “तेः इति सूत्रम् । ते गम्यमाने सुबन्त 

उपपदे धातोभिनिः प्रययो भवतीति तद्त्तिः ॥ 
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८अयुक्ता' इत्यत्र तु क्रिययैव सह् संवन्ध इति दोष एव ! एते च 
्धिष्ठत्वादयः समासगता एव पददोषाः | 

वाक्ये दुःश्रवत्वं यथा-- 
“सराव्येन्धः कदा रुप्स्ये कातौ््यं विरहे तव ॥ 
“कृतप्रव्तिरन्यार्थे कविर्वान्तं समश्रुते ।' 

अत्र जुगुप्साव्यञ्चिकाशशीरता । 
'उयत्कमर्डोहियेवक्रामिरमूषिता तनुः ।' 

अत्र कमर्लोहिव्यं पद्मरागः ! वक्राभिवीमाभिः । इति नेयता ! 

प्रतीयत इयनुष्गः! करिययेव सह् संवन्ध इति } भवत्कवकमोचनाभावप्रतीति- 

बोधस्याज्ुभवसिद्धत्वादिति भावः! दोप एव अविग्रष्टविधेयांशत्वमेव । एतन्मते 
समस्मानपदा्थेकदेरो नजथान्वयेऽपि समासखीकारः । यदि पुनः क्श्रलययार्थख 
कर्मणोऽन्वया पत्या क्रियया सदह नलर्थसय संबन्धमनङ्गीकृलय मोचनकर्मणेव संवन्धः 
खीक्रियते, तदा पुनरयमव्राह्मण इदयादिवदापि मोचनकर्मपदस्येव विधेयत्वं 
वोध्यम् ¦ किं तु नजः समस्तया यस न स्पष्टावगम इदयविरृषटविधेयांशत्वमिदय- 
वगन्तव्यम् \ अत्रापि रसादिग्रतीतिविरम्बनं दूषक्रतावीजम् । पते चेति । 
आदिपदाद् विशुद्रमतिकारिलविधेयाविमशेयोभरेहणम् । विना समासं तेषामसंभम- 
वादिति भावः ! संप्रति वाक्यदुःश्रवत्वादीडदादरति--वाक्य इति ¦! सरा- 
त्यैन्ध इति 1 अच्रानेकपदस्य परुषवणवयितत्वाद्राक्यदुःश्चवत्वम् । वाक्यगतं 
त्रीडाव्यज्ञकम्रश्छीखत्व यथा-न साधनोन्रति्या स्याक्कलव्रारतिदायिनी।' जुगुप्सा- 
व्यज्कम्टीरत्वमुदाहरति--्तपघ्रच्तिरिति } अन्यार्थे अन्यकविवर्णितवाक्यार्थे 
कृतप्रव्रत्तिः कृतकाव्यवन्धः ! अत्र वान्तग्रदृ्तिशब्दौ जग॒प्वाव्यज्ञको । असङ्गरी- 
र्त्वं वाक्यगतं यथा--"पितृवसतिमहं श्रयामि तां सह परिवारजनेन, यच मे। 
भवति सपदि पावकान्वये हृद्यमरषितरयेकशल्यकम् !` अचर पितृवसतिपावक- 
शब्दौ जनकवेदमपवित्रकारिवाचकौ दमदानतदहिरूषामद्गख्व्यजको--भयुचिता- 
धरेस्वं यथा--कुबिन्दस्त्वं तावत्परयसि युणग्राममभितो यसो गायन्त्येते दिशि- 
दिशि च नभ्रास्तव विभो ।! शरन्योत््लागोरस्फुटविकटसवाङ्गखभगा तथापि त्वत्की- 
विभ्रैमति विगताच्छदनमिह ॥* नाः स्तुतिपाठकाः; पक्षे दिगम्बराः । अव्र ुवि- 
न्दादिश्षब्दोऽथान्तरं प्रविपादयन्स्तुयख तिरस्कारं व्यनक्तीदययुचितार्थलम् । अयु 
कत्वं यथा-स रातु वो दुश्यवनो भावुकानां प्ररम्पराम् । अनेडमूकतायेश्च यतु 
दोषैरसंमतान् ॥ अत्र "रा" धतुदौने, दुश्च्यवन इन्द्रे, भावुकं मङ्गले, अनेडमूको मूक 
बधिरे, “दोः धातुः खण्डने प्रसिद्धा अपि कविभिरनादतत्वादप्रयुक्ताः । “अचुत्तमं 
पद्य इलयत्रानुत्तमपदसोत्तमवाचकत्ववदनेडमृकपदस्यात्रेडमूकवाचकत्वम्। ्राम्यत्व 
भगान 

1. उद्यति । उबत्कमल्टौहिलेरिति करणे वतीया ॥ 
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यथा--^ताम्बूग्तगष्टोऽयं भं जल्पति मालुषः। करोति खादन पानं सदेव च 
यथा तथा 11 ग्ट: कपोलः ! भट्ट भद्रम् । अचर गहमहमादुषखादनपानशष्दा 
ग्राम्याः । अप्रतीतस्वं यथा--^तस्याधिमान्नोपायसय तीत्रसंवेगिताजुषः ¦ टढभूषिः 
त्रियप्राप्तौ यज्ञः स फटितः सखे |" अधिमाच्रनामा क्रियाविशेषः उपायो यश्य । 
सवेगिता समाधिविदेषः ! दटभूमिरढाभ्यासदायी । श्रियग्राप्नो तच्त्वज्ञानखामे । 
अन्ाधिमात्रादयः शब्दा योगश्ाल्मात्र्रयुक्तत्वादप्रतीताः । खंदिभ्धत्वं यथा-- 
“सुराल्योषसकरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः । मागेणप्रवणो भाखद्भूतिरेष विलोक्यताम् ¢ 
अचर सुरकस्पनमार्मणभूराब्दाः, किं देवसेनाश्रविभूयथः, किं वा मदिराकम्पन- 
पयैटनमस्मार्था इति संदेहः । नेयाथत्वमादह--उद्यदिति । अत्र हि उपपूषैखेण्- 
धातोरुदयगिरिशिखरारोदणं सुद्यार्थसय पद्यरागे बाधात्तजन्यप्रकारे रक्षणा । 
अचर रूढित्वेऽपि पद्यरागप्रकाश्चस्योदयाजन्यत्वान्सुख्यार्थयोगा मावान्नेयार्थत्वमवग- 

न्तव्यम् । अन्यदपि नेयार्थत्वसुपपादयति- अत्रेति । पद्यरागपदस्य परिदृत्यसह- 
त्वात्कमलपदस्य पद्यशब्दे, टोहिखयपदस्य च रागदाब्दे, वक्रापदस्य वामाशाब्दे 
लक्षणा । रक्षितैः पद्चादिभिः पदैरभिधया पद्यरागवामानामुपस्थितिः । यथा-द्विरे- 

फपदेन बहुव्री हिकक्षणयोपस्थापितद्रेफद्मययुक्तभ्रमरपदादभिधयेव शङ्ञोपस्थितिरतर 
रूडिरसि । प्रृते ठु रूढिभ्योजनाभावान्रेयार्थत्वम् । इयमेव रुक्षितलक्षणेव्युच्यते । 
न च लक्षणाद्रयाभावात् कथमियं रक्षितलक्षणेति वाच्यम् । यत्र रक्षिताच्छब्दाद्- 
थभिधानं तत्रैव लक्षितरक्षणायाः परिभाषितत्वात्। नचु द्विरेफपदसय रेफद्वयथुक्तभ्चम- 
ररब्द एवार्थस्तथा सति द्विरेफ पद्येदयादौ द्वितीयार्थकर्मताया भङ्गेनान्वयः । तथाहि 
म्रकृलयर्थान्वितखार्थबोधकत्व प्र्ययानामिति नियमादिति चेत् , न 1 प्रकृयथाभिन्नत्वे- 
नाध्यासितस्यापि श्रृदर्थल्रात् । अत एव मुखचन्द्र पद्येव्यादौ चन्द्राभिन्नत्वेना- 

ध्यासिते मुखे कर्म॑ताया अन्वयः ! तथा हि द्विरेफराब्दाद्भमरशब्दस्य, द्वितीयाश्च 
कर्मेतायाः, लक्षितञ्चमरक्षब्दाद् शरङ्गस्य चोपस्थितो गङ्गे ्मरराब्दाभेदं कर्मतां चावे- 
गाहमान आंरिकाध्यारोपरूपो बोधो जायते । रशाब्दतदर्थयोरभेदारोपश्च हिरण्यपूरै 
कशिपुं प्रचक्षते इयादौ ट्टः । नैयायिकास्ु--द्विरेफपदस्य भ्रमरशब्दे एका 

लक्षणा, लश्चितश्रमरशश्दवाच्यलसंबन्धेन गङ्गे चापरा रक्षणा, ततश्च प्रकृलययं ङग 
कर्मेतान्वयवोघः- इद्याहुः, तन्न \ सकृदुचरितशब्दादा्त्ति विना क्रमिकबोघाननुभ- 

वात् । अजनितान्वयाबोधसय शनब्दखाव््यभावात् ! आदृत्तौ च द्वितीयाया अप्या- 

वृत्तो श्रथमोक्तद्धितीयाया अन्वयानुपपत्तेः । अ स्मदुक्तरीतेः सुखचन्द्रं पदयेखयत्राव- 

इ्यमाश्रयणीयलाचेदयासां विस्तरः, निह ताथ यथा--सायकसदहायवबाद्यो्मकरभ्व- 
जनियमितक्षमाधिपतेः । अन्जरविभासुरस्ते भातितरयामवनिप शोकः ¶॥' अत्र साय- 

कमकरष्वजक्षमाव्जश्छोकशब्दाः शरकामक्षान्तिपद्ययश्चःख प्रसिद्धा अप्रसिद्धेषु खङ्गा- 

न्धिभूमिचन्द्रय्छःसख॒ अयुक्ताः । अवाचकत्वं यथा--"नमचृपतिमण्डलीसुङकुटचन्दि- 
काटुर्दिनस्पुरचरणपछवभ्रतिपदोक्तदोःसंपदा । अनेन सखजेतरां वुरगमेधयुक्तभ्रमत्तर- 

इ खुर चन्द्कम्रकरदन्तुरा मेदिनी ¶° अघ्र चन्दिकाशब्दः किरणसामान्ये, दु्दिनशब्दर्छ- 

१, शब्द्" पुस्तकान्तरे नास्ति, 
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धधम्मिष्ठस्य न् कस्य प्रेय निकामं कुर ङ्गलावा्ष्याः । 
ग्ज्यत्यपूर्यबन्धव्युसत्तमौनसं योभाम् ॥ ? 

अत्र धम्मि शोभां प्श्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबन्धः 
विष्टः | 

^न्यक्रारो ह्ययमेव मे यत्, इति । अत्र॒ चायमेव न्यक्षारं इति 
न्यकारस्य विधेयत्वं विवक्षितम् । तच शब्द्रचनविपरीत्येन गुणीमूतम् । 
रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति वाक्यदोषः | 

"आनन्दयति ते नेत्रे योऽसौ सुश्च समागतः ॥' 
इत्यादिषु “त्तदोर्नित्यः संबन्धः, इति न्यायादुपक्रान्तख यच्छब्दसख 

निराकाह्ूत्वपरतिपत्ये तच्छब्दसमानाथंतया प्रतिपायमाना इदमेत- 
दद्;शब्दा विधेया एव भवितुं युक्ताः । अत्र तु यच्छन्दनिकटस्थतया 
अनुवा्यत्वप्रतीतिक्षत् । तच्छन्दस्यापि यच्छन्डनिकट स्थितस् प्रसिद्ध 
परामारशँतवमात्रम् । यथा- 
न्नमात्रे सम्यक्शब्द्श्वरणसखद्वाववाचकः। छ्िष्त्वमाद-धस्मिह्स्येति । अपू 
न्ध व्युत्पत्तिनपुण्यं यस्याः । विरुद्धमतिकारित्वं यथा~शध्रितक्षमा र्भुव 
रिवािद्धितमूतैयः।विग्रहक्षपणेनाय शेरते ते गताषुखाः॥° गताछखा गतदुःखाः । पक्षे. 
गतानि असवः खानि इन्दियाणि च येषां ते तथा । अत्रक्षमादिगुणयुक्ताः खखमासते 
इति विवक्षिते हता इति विरद्धार्थभ्रतीतिः । अविसरष्विधेयांदात्वमाह-न्यक्कार 
इति ! तच्चेति ¦ -अदुवा्यमयुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्? इति न्यायादिति भावः \ उ. 
दादहरणान्तरमाह -आनन्दयतीति। निलयः संबन्ध इति } अवदयमन्योन्यापेक्षि- 
तत्वमिदल्थैः । स च संबन्धः शार आर्थश्च भवति । द्वयोरुपादाने शब्दः, उभ- 

योरनुपादाने आर्थः । करमेणोदाह्रिष्यति । उपक्रान्तस्य अुवायत्वनोधकस्य । भरति- 

पाययमानाः प्रयुज्यमाना विधेयाविधेयत्वबोधकाः। नन्वत्र किं बाधकमत आह-अच्र 
त्विति । उक्तोदाहरणे विदर्थः । ( अदः-शब्द् इति विषः ! ) प्रसिद्धपरा- 

1, यत्तदोरिति । तत्पदभ्रतिपायतया वक्तृबुद्धिविषय उदर्यो यत्पदार्थः; यत्पदप्रतिपा- 

यतया वक्तृवुद्धिविषयो विधेयभूतस्तत्पदाथं इति वैयाकरणाः ॥ 
2. अच्रस्विति । अयमाशयः--व्योऽसोः इति पदद्वयसुदेदयविषेयार्थकतया विवक्षित- 

मपि न चैतत्तस्रतिपादकम् । यच्छब्दसांनिष्येन प्रयुज्यमान सखादसो यच्छब्दार्थगतपरसिद्धि- 
वोधकतथोदेदयकोरिप्रविष्टा्थकतवात् ! यथा भ्यः स ते- इत्युदाहतो तच्छब्दो यच्छब्द 
निष्याचदथैविशरेषणतया प्रसिद्धा्थ॑मभिदधदुदेदयवाक्य एव प्रविशति, न तु विधेयवाक्य इति 

तास्मरयम् ॥ 

१, शछाब्दाथैः> इति पुस्तकान्तरे, >. पुस्तकान्तरे नास्ति. 



३७२ साहिव्यदपेणे 

ध्यः स ते नयनानन्दकरः सुभ्रु स आगतः ॥ 
यच्छब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाह्स्वमवगमयन्ति । यथा-- 

४आनन्दयति ते नेत्रे योऽधुनासौ समागतः ॥' 
एवमिदमादि्ब्दोपादानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकसयार्थत्वं संभवति, 

तत्रैकस्योपादनेऽपि निराकाह्ूत्वपरतीतिरिति न क्षतिः । तथाहि 
यच्छब्दस्योत्तरवाक्यगतव्वे नोपादाने सामथ्यात् पूर्ववाक्ये तच्छन्दसा- 
थेत्वम् । यथा-- 

'आत्मा जानाति यत्पापम्ः 

१ 

“य॑ सर्वशेखः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
माखन्ति रलानि महोषर्घीश्च- 

इत्यादावपि । 

तच्छब्दस्य प्रकरान्तप्रसि द्वावुभूताथैत्वे यच्छब्दस्याथसवम् । 

मदित्वमात्रं प्रसिद्धबोघक्रत्वमेव, न तु विधेयत्वबोधनेन निराकाह्ुत्वबोधकप्रतिपाद्- 
कृत्वम् । तदुक्तम्-- “द्यातार्थमनुभूताथं प्रकरान्ताथं च तत्पदम् । यतदापेक्षया दीनं 

न विधेयत्ववोधकत् ॥* इति । यत्र तु प्रसिद्धादिपरामद्दिनोऽपि तच्छब्दस्य यत्पदेन 
संबन्धः संभवति तत्र विधेयत्वप्रतीतिकारित्वमस्येषे ! कमेण यथा--'करवद्रस- 
द्शमखिरं भुवनतरु यत्प्रसादतः कवयः । परयन्ति सृक्ष्मसतयः सा जयति सर- 
खती देवी ॥"., “यदङ्ग रुवण्यसनद्गभङ्गदं यदाननं निन्दति िम्बभेन्द्वम् ! मम क्षरणं 
मुश्चति मानसं न या विहाय तां हन्त न शान्तिरस्ि मे °, रसैः कथा यख सुधा- 
वधीरिणी नरः स॒ भूजानिरभूहधणाइतः + स्थिता इति । तदादयः शब्दा 
इवयदुषज्यन्ते । आर्थत्वमर्थवरारुभ्यत्वम् । सामभ्योत्त परस्पराकाह्वानैयलाव् । एते 
नोत्तरवाक्यस्थं यत्पदं तत्पदनिराकाह्मिति हेयम् । आस्मेति । तदात्मा जानाति 
यत्पापमस्ि इव्यर्थः ! यमिति । स॒ हिमाख्योऽस्तीति पएवैवाक्ये तच्छब्दस्यार्थं 
त्वम्, उत्तरवाक्यस्थयत्पदस पू्वैवाक्यस्थतत्पदेन शाब्दः संबन्धोऽपि । यथा-- 
"अन्यास्ता गुणरलरोदणसुवः* इदयादि । एवं पूर्ववाक्यस्थयत्पद स्योत्तरवाक्ये प्रतीय- 
मानतत्मदपेक्षा यथा-“यस्तवां विखजते मर्यं आत्मानं भ्रियमीद्वरम् । विपर्म- 

1* प्रकान्तेति । मरक्रान्तः पूवप्रतीतिनिषयः, भसद्धो लोकविख्यातः, अनुभूतोऽलु- 
भवविषयोऽ्थो विषयस्तथाभूते ॥ 
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कमेण यथा-- 
“स हत्वा वालिनं वीरस्तखदे चिरकाह्िते । 

8 ॐ, = # ॥ + 

धातोः खान इवादेचं सुग्रीवं संन्यवेशयत् ॥' 
१ 

'स वः रारिकरामौटिस्तादात्म्यायोपकर्प्यताम् ॥' 
'तामिन्दुसुन्दरमुखीं हृदि चिन्तयामि ॥' 

यत्र च यच्छब्दनिकटसितानामपीदमादिरशब्दानां भिनटिङ्गविभ- 
क्तितं तत्रापि निराकाष्ुल्वमेव । क्रमेण यथा-- 

धविमाति सरग्ावाक्षी येदं मुवनमूषणम् ॥ 
“इन्दुर्विभाति यस्तेन दग्धाः पथिक्रयोषितः ।' 

कचिदनुपात्तयोद्ेयोरपिं सामथ्याद्वगमः । यथा-- 
(न मे शमयिता कोऽपि मारस्येद्युरविं मा उचः । 
नन्दस भवने कोऽपि बालोऽस्यद्धतपोरुषः ॥१ 

सत्र योऽसि, स ते भारस्य रमयितेति बुध्यते । 
'यदयद्विरहदुःखं मे तत्को वापहरिष्यति ।' 

दलत्रैको यच्छन्दः साकाद्क इति न वाच्यम् । तथाहि--यैवदि 

येन्दरियार्थायं विषमच्यख्तं जेत् ॥" स हत्वेति । यः सुग्रीवत्रियकारीलर्थतोऽव- 
गम्यते । स च इति! यः रिवो कोके पुज्यते इयर्थः! तामिति । या रूपरावण्य- 
पूर्णेदर्थतोऽवगम्यते । एवमेव चण्डीदासादयः । तेषामयमाशयः--प्र्ान्तादिपराम- 
दाक तत्पदस्य यत्पदनिराकाहृत्वे 'यत्तदोर्निखः संबन्धः इति नियमभद्गश्च स्यात् । 
एवं च “यत्पदापेक्षया दीनम्? इति प्रागुक्तं तूत्थिताकाक्ाविरहपरम्, “स दला 
इद्यादौ स क इत्युत्थाप्याकाह्रुयैव संगतिरिति नियमे तु यत्पदसंनिषहितत्वेन यत्पद्- 
प्रसिद्धार्थकं यत्पद तद्धेदो निवेरनीय इति । द्रयोग्रंत्तत्दयोः। साम््यादाकाङ्भातः । 
ननु यत्र पूर्वैवाक्ये यत्पदद्रयं तत्र कथमेकतत्पदेन निराकाह््लभ्रतीतिः । तत्र तत्पद- 
दरयस्येव वक्तु योग्यात् । यथा--्यं य॑ कामयते कामं तं तमापरोति टीटया इति । 
जत आह--यद्यदिति । एक इति । उत्तरवाक्ये एकतत्पदग्रयोगादिति भावः । 

1, आदरमिति । स्यान्यर्थाभिधानसमर्थमिति मावः ॥ 
2. यद्यदिति । परमार्थस्तु यद्यदिति न पदद्वयम् । किंतु “निलयवीप्सयोः इति सत्रेण 

वीप्सायां यदो द्वित्वापन्नोऽयम देः । ष्वं चदेदिनैकेन यत्पदेन तत्पदेन च द्वाभ्यामप्य- 
केनैव रूपेण दुःखपरामर्च॑ः । अदेश्चस्तु साकव्येनान्वयें त्ात्पयैमाहक इति यत्पदीयेनेव तेन 

संबन्धभानोपपनत्तौ न तत्पदेऽपि वीप्साचोतको दित्वापन्न आदेशः । यच ठु तत्पदेऽपि वीप्सा 
तत्र न यत्पदेऽप्यादेच्ः । किं तूमास्यां रूपद्येन सवोंँपस्थानमिति त्वम् ॥ 

स्[°्द० ३२ 
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त्यनेन केनचिद्रूपेण खितं सवौतमकं वस्तु विवक्षितम् । तथामूतसख तथ्य 
तच्छब्देन परामशः । एवमन्येषामपि वाक्यगतत्वेनोदाहरणं बोध्यम् | 

पदा श्रुतिकट यथा-- 
स, > 

"तद्गच्छ सिच्ये कुरू देवकार्यम् । 
(4 (*\ ०५ 

°धातुमत्तां भिरेधेत्ते ॥ 
अत्र मत्ताशब्दः क्ीवार्थ निहतः | 

“वण्यते किं महासेनो विजेयो यस्य तारकः ॥ 
अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तम्रत्ययार्थेऽवाचकः । 

99 

पाणिः पह्वपेरुवः ।' 
पेरुबश्चब्दस्यायाक्षरे अश्शीठे । 

ग्रामे निहताः श॒रा वचोवाणत्वमागताः ।' 
अत्र वचःदाब्दस्य गीःशब्दवाचकतवे नेया्थत्वम्। तथा तत्रैव बाण- 

खाने दारेति पाठे । अत्र पदद्वयमपि न परिवृत्तिसहम् । जरुष्यादों 

सवीत्मकमिति । विरददुःखत्वेन सामान्येन सर्वं विरददुःखमिलर्थः ! तथाभूतस 
विरदुःखलावच्छिननख । तथा च वीप्साया वक्तृतात्प्ैमेव नियामकम् । सामा- 
न्यरूपेण उपस्थापने वक्तृतात्पर्ये सति न तत्पदे वीप्सा । तत्तब्यक्तित्वेन उपस्थापने 
तात्पर्य सति तत्पदे वीप्सा । कचित्तु तत्पदे एव वीप्सा, न तु यत्पदे । यथा--^ते 
ते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः सार्थस्य बाघेन ये ! एवमिति । अन्येषामद्ुचितार्थ- 
लादीनाम् ! तच्च मया द्र्दिीतमेव । “दोषाः केचिद्धवन््येषु पदांरोऽपि पदेऽपि चः इति 
यदुक्तम्, तदुदादरणमाह-तद्रच्छेति । अ्छीटे इति । व्रीडाव्यज्ञके । 
ज॒गप्साव्यञ्जकं यथा-पूयतेः इति । अत्र पूयश्चब्दः । अमङ्करूग्यञ्जकं 
यथा--“अभिप्रेतः" इति । अच्र प्रेतशब्दः। वचोवाणलं गीवाणलम्। गीःराब्द्वः- 
कत्वे इति । रक्षणया गीः्ब्दप्रतिपाद्कत्वे इयर्थः ! तथा नेयार्थखम् । तत्रैव 
गीर्वाणशब्द एव । परिडृत्तिसदहं श्रुतशब्दपरिदागेन तत्पयायशब्दान्तरदानेऽपि 

1. सिच इति । अत्र “सिये इति चतुध्व॑न्तपदैकदे शः छतिकटः ॥ 
%, विजेय इति । “अर्ह कृलयतृचश्चः इति सत्रेणा्यथै (अचो यत् इति सूत्रेण 

दिदितः क्रयसंज्ञो यल्रलययो भूतत्वरूपे क्तप्रल्यार्थेऽवाचकः ॥ 
3 . पेरेति । °पेल> इति वणं राटभाषायां बृषणरूपगुद्याङ्गप्रलायक्तया ग्रीडा- 

दायीति प्रकारूव्याख्यातारः ॥ 

4. जरुष्यादाचिति । तथा चोक्तमरिसिहेन--“जल्दादिपु पूर्वपदे सरोजयुख्येपु चो- 
न्तरपदेपु । खरपतिसमेपु चोभयपदेषु पयायपरित्तिः ॥ इति परिदृत्तिसहा ये योगात्ते यो- 
गिकाः शब्दाः । परिदृत्यसहाये तु मिश्रा गीवौणतुच्यास्ते ॥› योगरूडिमन्तो गीवौणादिमि- 

श्रद्वा परिषृत्ति न सहन्त इत्यथः ॥ 
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तुतरपदम्, वाडवानलादौ पूर्वपदम् । शैवमन्येऽपि यथासंमवं पदांश- 
दोषा ज्ञेयाः । निरथ॑कस्वादीनां त्रयाणां च पदमात्रगतत्वेनैव र्ये 
संभवः । #मतो यथा-- 

युच्च मानं हि मानिनि ॥ 

अत्र हिराब्दो वृत्तपूरणमात्रप्रयोजनः । 
'कुञ्ञं हन्ति इशोदरी ॥ 

अत्र हन्तीति गमनार्थं परितमपि न तत्र समधेम् | 

"गाण्डीवी कनकञचिरानिमं मुनाभ्या- 
माजघ्ने विषम विलेचनसख वक्षः। 

“जडे यमहनः, श्खाङ्गकर्मकाच' इत्यनुसासनबखदादभपूर्वस 
हनः खाङ्गकर्मकयेवात्नेपदं नियमितम् । इह तु वटक्धितमिति 
व्याकरणलक्षणदीनववात् च्युतसंस्ारव्वम् । 

नन्वत्र “आजचघ्रेः इति पदस्र खतो न दुता, अपि तु पदान्तरा- 
पक्षेव । इत्य वाक्यदोषता । मेवम् । तथाहि गुणदोषांकाराणां 
राब्दाथेगतत्वेन व्यवस्थितेसदन्वयव्यतिरेकानुविधायिववं हेतुः । इह 
तु दोषस्य “आजघे इति पदमात्रस्ैवान्वयव्यतिरेकायुविधायित्वम् । 
पदान्तराणां परिवतेनेऽपि त्तस्य तादवस्थ्यादेव इति पददोष एव | 
तथा ययेहात्मनेपदस्य परिवृत्तावपि न पददोषः; तथा हन्परछतेरपीति 
न पदांचदोषः 

तदर्थबोधकम् । उन्तरपदमिति । न पणित्तिददमिदयुषद्वः । एवमग्रेऽपि । एव- 
भिति । श्रकरितम्” इलादो कटिरब्दो श्राम्यः । संभवन्ति पदे परेः इति 
यदुक्तं तदुदाहदुमाद--निर्थेकत्वादीनामिति । आदिना असमर्थत्च्युतसं- 
स्कारयोयहणम् । अव्र गमनार्थेन समथ न म्रतिपत्तिक्षमम् 1 तद्धङ्खितमिति । 

1111 

1. एवमन्येऽपीति । (कसिन्कर्मणि सामथ्य॑मस नोन्तपतेतराम् । अयं साधुचर- 
स्तसादज्ञल्विध्यतामिह (> इत्यादौ पदैकदेशे संदिग्थत्वमतुसंपेयम् । तथादहि--इह सा- 

घुचरपदस्य चरेल्येकदेशः पूर्वं साधुरित्यथं “भूतपूव चरदटरू* इति सूत्रेण व्युत्पादितः । अथवा 
साधुषु चरत्रील्थं “चरेष्टः इलयनेचेति प्रकरणाचभावे वक्दृतास्थसंदेदः ॥ 

१. (कऋरमतः' घ-प्रस्तके नास्ति. 
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एवं पञ्चः" दत्यत्राप्रयुक्तस् पदगतं बोध्यम् । एवे प्राङ्ृतादि- 
व्याकरणलक्षणहानावपि च्युतसंस्कारत्वमूद्चम् । 

इह तु शब्दानां सवथा म्रयोगाभावेऽसम्भेखम्  विररुप्रयोगे निह- 
ताथेत्वम् । निह ताथस्वमनेकाथशब्दविषयम् । अप्रतीतत्वं त्वेकाभसखापि 
रब्दस्य सार्त्रिकप्रयोगविरहः । अप्रयुक्तत्वमेकाथशब्द विषयम् । 

असमथत्वमनेकार्थशब्् विषयम् । असमर्थत्व इन्त्यादयोः गमनार्थं 
पठिताः} अवाचकत्वे दिनादयः प्रकारमयाचर्थे, न तयेति परस्परमेदः । 
एवं पददोषसजातीया वौक्यदोषा उक्ताः, संप्रति तद्विजातीया उच्यन्ते! 

वणानां भ्रतिकरलत्वं, टुप्राहतविसर्भते । 
अधिकन्यूनकथित्पदं ताहतडृत्ता ¦ | ५॥ 
पतत्प्रकषता, संधां विशेषश्छीठकष्टताः | 
अधान्त्रेकपदता समाप्नपुनरत्तता ॥ ६ ॥ 
अभवन्मतसंबन्धाक्रमामतपराथताः । 
चाच्यस्यानमिधानं च मभ्नप्रकरमता तथा। ७॥ 
लाभः प्रसिद्धरस्थाने न्यासः पदसमासयोः | 

१. 

संकीणेता गभितता दोषाः स्युवीक्यमाचगाः ॥ ८ ॥ 
५५१०५७९५ 

अजुशासनमन्यथाकृतमिलयथः । एवं पद्य इति 1*अप्रथुक्तख अयुक्तत्वस्य पदगतलं 
न तु पदांशगतलम् । इदानीं केषांचिरोषाणां परस्परभेद दशेयति- दह त्विति । 
सवंथेति । यच्च ज्ञापके नासि तनैव प्रयोगाभावः । ज्ञापकसत्वे तु प्रयोगो- 
ऽस्त्येव ! यथा--हनधातोगतौ जङ्कापद्धतिरिदयादिप्रयोगः। अत्र यनशोपपच्छब्दौ 

ज्ञापको । कुरिरं गम्यतेऽनया इति जङ्घा । पद्यां गम्यतेऽत्रेति पद्धतिः । एतदर्थमेव 
हनधातोगेतौ पाठः । केचित्त॒--“पुनः पुनः गम्यतेऽनया' इति यनो वाक्य कुर्वन्ति, 
तन्न । गद्यर्थधातोरलयथँ पौनःपुन्ये च यनप्राप्यभावात् । विरति । शेषादौ 
प्रयोगो न न्यच्र । एतेनासमर्थखनिहतार्थयोर्थदो दशितः । निहतार्थलाश्रतीतलयो- 
भदमाद-निह ताथत्वमिति । अप्रयुक्तलासमर्थयोभैदमाह-अप्रयुक्तत्वमिति । 
असमर्थलावाचकलयोभैदमाह-असमर्थत्वे इति । न तथा पठिताः । तद्धिजातीयाः 
पददोषविजातीया वाक्यदोषा उच्यन्ते इययुषद्गेणान्वयः । लुदुप्तेति । खप्तविस- 
गता, आहतविसगेता च ! एवमधिकपदता, न्यूनपदता, कथितपदता च । खंधा- 
विति । संधिविन्हेषः संष्यश्छीलता संधिकषटता च । रसानुगुण्यविपरीतलं च प्रकृत- 

१. भावात्? क. >. “अपिः इयधिकं घ-पुस्तके, ३. चवाक्येः घ, 
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वणानां रसानुगुण्यविपरीतवं ्रतिङ्गरखम् । यथा मम-- 
“जओवड्द उछ्ढद) सण किंपि मोदाजई् णो} षरिदडद ~+ € 
हिअएण, रिद्द रजाई खुदड दिदीए सा ॥" (2) 

अत्र टकाराः श्रज्गाररसपरिपन्थिनः केवरं दाक्तिपरद्यनाय निबद्धाः | 
एषां चेकद्वित्रिचतुःप्रैयोगे न तादयसभज्ग इति न दोषः | 

"गता निखा इमा बाठे ।' 
अत्र टुप्विसमौी; । जाहता ओतं प्राता विसर्गा यत्र । यथा-- 

ध्धीरो वरो नरो यातिः इति | 
“पटवाकृतिरक्तोष्टी + 

अत्राहृतिपदमधिकम् । एवम्- 
(सदाशिवं नोमि पिनाकपाणिम् ।' 

इति विरोषणमधिकम् । 

रसविरोधिरसगतगुणन्यज्जकत्वेन ¦ ओवद्कइ इति 1 “उद्रर्तयति उषलोटयति शयने 

कल्येपि मोदयति नो परिघध््यति । हृदयेन स्फिय्यति रजनया सुध्यति ध्रतेः सा ॥ 
इति संस्कृतम् । विप्रलम्भवर्णनमिदम् । उद्रतैयति देसुत्तानीकयेति । उछ्ठेटयति 
पाश्वपरिष्रत्ति करोति ! मोद्नयितभावं न करोति । स्फिटयति भरदयति ! खुध्यति 
कुण्ठिता भवति । श्गाररसपरिपन्थिनः शज्गारविरुद्धवीरवी भरसरोद्रगतोनोयुणव्यज्च- 
कत्वेन राङ्गारप्रकषेबोधप्रतिबन्धक्छाः। एषां प्रतिकरूखवणानाम्। तारग्वर्णप्रतिकरुख्खनि- 
अन्धनो रसभङ्गः रसप्रकर्षबोधध्रतिबन्धः । दुःश्रवचनिवन्धनस्तु वर्तत एव \ अत एवं 
ननिर्वण्ये प्युसंखम्' इल रेफयुक्तस्य वर्णत्रयस्य सत्वेऽपि नायं दोषः । दुःश्रवलं तु 
चतेत एव । ननूक्तोदाहरणे दुःश्रवत्रमेव दोप इति चेहुदादरणान्तरं वोध्यम् । यथा- 
शृन्दारकम्रकरमय करोम्यशङ्मानन्द्यामि सुनि्न्दममन्दमङ्ग । भङ्गं मुजज्मगणसख 

भयं नयामि त्वामन्तकातिथिमसन्तमहं विधाय ॥ रावणं भ्रति श्रीरामस्योक्तिरियम् । 

अन्न माधुर्थन्यल्ञकवणंप्राचुर्यं वीररसस्य परिपन्थि । गता इति । द्वयमपि बहुजलः 

पात एव दोषः । विस्तगेच्ितिवाहूल्ये दुः्रवत्वमेव । यथा---स्मरः खरः खलः 
कान्तः इति । अधिकमनुपयुक्तार्थं पदं यत्र तत्त्वम् । अजारूतिपद्मिति । 
श्िखपुत्रस शरीरमितिवत् प््वाकृतेः प्टवानतिरिक्तत्वादाकृतिपदमनुपयुक्तार्थमिति 
भावः । अन्ये तु "आकृतिः संस्थानं तच संयोगखरूपमेव तत्रे रक्तत्वस्य वाधादधि- 
कृपदम् इयाः, तन ! बाघे अभवन्मतयोगवसेव प्रसक्तेः, न॒ त्वयिकपदत्वस् 
“प्रभातवाता इति कमस्पिताकृतिः इव्यादिग्रयोगादाक़ तिदाव्द स्य शरीरवा चकत्वाच । 

१. प्रयोगेण घ. 
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'कुयौ हरस्यापि पिनाकपाणेः' इति । 
अत्र ठु पिनीकपाणिपदं विरेषपतिपच्यथमँपात्तमिति युक्तमेव ] 

यथा वा-- 
'वाचमुवाच कौत्सः ॥ 

अन्र वाचमिल्ययिकस् । उवाचेत्यनेनैव गतार्थत्वात् । 
कचित्त॒ विरोषणदानाथं तसयोगो युज्यते । यथा-- 

उवाच मधुरां वाचम् इति । 

केचित्वाहुः-- यत्र विरोषणस्यापि क्रियाविरषणल्वं संभवति तत्रापि 
तत्मयोगो न घटते । यथा-- 

"उवाच मधुरं धीमान इति । 
'्यदि मय्यर्पिता ष्टिः किं ममेन्द्रतया तदा ।' 

अत्र प्रथमे त्वयेति पदं न्यूनम् । 
०रतिलीलाश्रमं भिन्ते सढीखमनिरो वहन् ॥ 

लीखारन्दः पुनरुक्तः । एवम्- 
'जघ्युर्विसं धतविकासिविंसप्रसूनाः । 

“अन्यथा तच संयोगकल्पनाचुपपत्तेः" इत्यपरे । कुयौभिति । पिनाकपाणेरपि धेथै- 
च्युतिकरणेनातमनः शौयौतिशयः प्रतिपादितः वाचमिति! यथा--दवं यजति, 
"गन्धं जिघ्रति" इयादौ संभेदेनान्यतरकेयभ्यैसिति न्यायेन यजदेः पूजाप्रहणमात्रा- 
थता, तथात्रापि वचधातोर्चारणमाच्रार्थत्वम् , न नु वचनोचारणार्थत्वम् । अन्यथा 
पोनरुक्त्यं सयात् ! एवं च तादशकस्पनमेवात्र शाब्दवबोधविरुम्बनकृदिति दोषत्व- 
मस \ गतार्थत्वादिति 1 वचधादुनैव वागु्चारणस्य प्रतिपादनाद्वाचमिदयस्य प्रयो- 
गोऽलुपयुक्त एव प्रत्युताथाोन्तरकल्पनाकर इति भावः । न्यूनसुपादेयमप्यचुपाततं 
पद् वाचकपद्ं यत्र तच्चेदयर्थः । वाचकेति विदेषणाद्वाच्यानसिधानादस्य भेदो दरितः। 
तस्य द्योतकपदानभिधानखरूपत्वात् । केचित्तु-"अध्याहारपूरणीयं पद् न्यूनपदम् । 
वाच्यानसिधने तवध्यादारसेवासंभवादनयोभदः ।! तथाहि--“्यतिक्रमख्वं कं मे 
वीक्ष्य वामाक्षि कुप्यति" इदयच्र व्यतिक्रमख्वयोः समाससच्वेऽध्याहायापिकारेणापि 
व्यतिक्रमीयस्थृरमागसमुचयस्यासंभवात् । किं तु वस्त्वन्तरसेव समुचयात् 
इदयाहुः, तन्न । “युणरतमपि दोषः कश्चिदेकोतिब्ृद्धः क्षपयति यदि नान्यस्वद्धि- 
रोधी युणोऽस्िः इलयादौ गुणश्चतयोः समासत्वेऽप्यधिकारेणेकव्यादिगुणसमुचयद्- 
दनात् । कथितमर्थपौनरु्त्याभावेऽपि द्विरुपात्तं पदं यत्र तत्त्वम् । एकसेवार्थसे- 
कराबव्देन द्विरूपादाने किमिदं पदं नानार्थत्वेनाथीन्तरबोधकम्, उत तखेवार्थसय 
1 म 

१* (लु क-पुस्तके नास्ति, २, धपिनाकेपाणिपर्द्* खे-ग-व पुस्तकेषु नास्ति, ३. “उपात्तस्वात्ः घ्* 
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सत्र विसशव्दस्य धृतपरिस्फुरटतपतूना इति सर्वनाश्चव परामर्श 
उक्तः । इतडइत्त रक्षणानुसरणेऽर््यश्व्यं रंसानुयुणमपराप्गुरूभावान्त- 
ठघ्ु च् | क्रमेण यथं 

न्त रततमेतखा हृदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः । 
प्रतिपाद्कमिति प्रतिसंधानप्रसङ्गे खाब्दनोधविखम्बनं दूषकताबीजमच्र वोध्यम् । 
हतवरत्तय नेविध्यमाह-हतभिति। अ्राप्तगुरुमावमन्तरघु यच तत् । हन्तेति । य 

1. अश्रव्यमिति । इद केपांचन दत्तानां श्रन्यत्वाश्रवयुतवजगप्ये कतिचन नियमाः 
दन्वन्त--समासलघुवृत्तानामसमासेमंदीयस्ाम् । सोभा मवति भव्यानासुपयोगरव- 
श्न ता॥ अनुष्टम्डन्दसां मेदे े शित्सामान्यलक्षणम् । यदत्तं पमं ऊयी घु षष्ठं तथा शुर्॥ 
तताप्यनियमो इष्टः प्रवन्े महतामपि । तसादव्यभिचारेण अव्यत्तैव गरीयसी ॥' 
यथा--तदन्वय श्ुद्धिमतिः इति काल्दिसोक्तो । “उपजातिविकल्पानां सिद्धो यथपि 
संकरः ¦! तथापि प्रथमं उभ्यत्पूवपादाक्षर क्श ॥ युवक्षरेण संरुद्ध मन्धियुक्तमिवाग्रतः 
करोति प्रथमं स्थूरं विचित्क्णकद्ैनाम् ॥° यथा-- अस्त्युत्तर स्याम्› इत्यत्र । “व्यक्षैर- 
ख्यक्षररव च्छेदरामाति दोधकम् । अतोऽद्यैरयिकैर्वापि यत्ति तालमिगोजज्ञति ।। रातन्ता- 
क्षरस्यायः किचित्काकदयकारिभिः । अन्ते विस्षजनीयेश्च शालिनी याति दीप्ताम् ॥ 
लत्तगङुरः पाडान्तविराजति रथोद्धता । करापरिचयेर्याता लयमेव प्रगस्मतःम् ॥ 
सक्वरच्रानन्लगान्तः सव पार्दः सविभ्रमा । स्वागता सागता भाति कविकर्मविलासिनी ॥ 
छततारूल्यरव व्यक्त रूकताक्षरः पदः । प्रनतेयति यचित्तं तत्तोरकममीम्तितम् ॥ असम- 
सापदः पादसचवच्छदयुन्दरम् ! सर्वपादेर्विसर्गान्तेवं्स्थं यालयनर्धताम् ॥ प्रारम्भे दरत- 
विन्यासं पयन्तेपु विलम्वितम् । विच्छिच्या सर्वपादानां भाति दुतविरुम्बितम् ॥ आकारम्- 
न्थरः प्रायः पाड पद्ञ्क्षरखिभिः । रोषाक्षरेद्र॑ततरेः प्रद्पय प्रहपिणी ॥ वसन्ततिलक. 
स्या साकार् प्रथमाक्षर् । आओजप्ता जायतते कान्तिः सविकास्विरासिनी ॥ यथा रल्लाक- 
रस्--“कण्ठधियं इुवल्यस्तवकाभिरामदामानुकारिविक्रच्छविकारकरूाम् ! विभ्रत्छुखानि 
दिशतादुपहारपीतधूपोत्थभूममल्नामिव धूजटि्वः ॥ “आकारेऽपि कते पूर्वै वन्धेऽरष- 
पदपन्र । वसन्ततिर्के धत्ते नि्न्थि रमणीयताम् ॥ विसगहीनपयेन्ता मालिनी न 
वेराजते । चमरी छिन्नपुच्छेव वह्टीवार्लपहवा ॥ द्वितीयां समस्ताभ्यां पदाभ्यां 
माना चरा । प्रथमां समस्ताभ्यां पादाभ्यामवरा मता ॥ प्रथमं वक्षरेदछदस्ततश्िच- 
तुरक्ष<: । पचाक्षृ(श् पयन्ते नकुं याति चारुताम् !1* यथा वीरदवस्य--“तव दश॒त्तपश्नपन्न- 

ख्रदुताज्नजलश्वरणश्चर्कलहंसनुपुरवरध्वनिना मुखरः । महिषमहायरसय भिरसि प्रसमं 
निहितः कनकमहीषरन्द्रय॒रुतां कथमम्ब गतः ॥ (असमासैः पदैमति पृथ्वी पृथ्वी 
प्रथकिखतेः। समासग्रन्थिभिः सेव याति संकोचलवताम् ° पृथक्पद्ा यथा मम--्दवीयसि 
मनोहरा व्यतिकरे तु दुःखप्रदा मनागपि निषेविता हृदयकम्पटीलावहाः । अनन्तपदसे- 

१, हतः घ॒. २, "वतः क. ३. संतत" क, ४. 'भावं* इति पुस्तकान्तरे नास्ति, 
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"अयि मयि मानिनि मा कुरु मानम् ॥ 

दरदं वृत्तं हास्यरससयेवानुकूरम् । 
'विकसितसहकारमारहारिपरिमरु एष समागतो वसन्तः ॥' 

यत्पादान्ते रघोरपि गुरूभाव उक्तस्तत्सर्वत्र द्वितीयचतु्थंपाद- 

अच्र प्रथमद्वितीयगणो मकारसकारौ, अनयोः सांनिष्यमश्चव्यं तच्च सभ्यानामवुभव- 
सिद्धम् । गुरुभाव उक्त इति । (सावुलाय् दीधेश्च विसर्गं च गुरर्भवेत् । वणः 
संयोगपूरवश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥° ददयादिनाः इति शेषः । द्वितीयचतुर्थ- 

धिकासतुहिनदृष्टयः केवरं कदाचन करारूतां दधति यत्र कायस्थवत् ॥* यत्र वदरिका- 

भ्रमे 1 पृथ्वी साकारगम्भीरेतेजःसजिभिरक्षरैः । समासमन्थियुक्तापि याति प्रस्युत दी्- 
ताम् ॥> य॒था--“महाप्रल्यमारुत-” इयादि ! प्त्वरातररूविच्छेदैविंभाति हरिणी पदेः । 
मन्धरेर्मन्थिवद्धेव याति निःस्पन्दसंगताम् ॥ त्रिपु पदपु विश्नान्तविलासैरछलिता पदैः! अन्ते 
तरद्धितगति्दरिणी दारिणी तयम् ॥ शिखरिण्याः समासोद्यत्सदजेवोजसः स्थितिः। सेव 
ठुप्विसरगान्तैः ग्रयालयलन्तमुन्नतिम् ॥ शिखरिण्याः पदैदिनैः स्वरूपे परि दीयते । युक्ताक- 
ताया निभ्सूत्स॒क्तेशक्ताफढेरिव ॥ मन्धरक्रान्तविखन्धेश्वलुभिः प्रथमाक्षरेः । मध्यष्धे- 
ऽतिचतुरे मन्दाक्रान्ता विराजते ॥° यथा~-ध्रह्मावरै जनपदमधः- इयादि। ‹साकाराचक्षरैः 

पादपर्यन्तेः सविसगकेः । दादूरुक्रीडितं धत्ते तेजो जीवितमूजितम् ॥ विप्जैनीयस्योत्वेन 
पदेनिख्नोक्ततैरिव ! रादैलक्रीडितं याति पडे सायासतामिव ॥ विच्छिन्नपदं पूर्वा दविती- 
याँ समाप्तवत् ! चछादलकीडितं भाति विपरीत्तमतोऽधमम् ।॥ आचन्तयोयुणोत्कषैकान्या 

सर्वातिराधिनोः। शादैलक्रीडितं त्ते मध्ये तद्वौरवोन्नतिम् ॥' यथा--गाहन्तां महिष(~~ 
इत्यादि 1 ‹आचन्ताकारविर्हात्पयैन्ते चागतरिसर्गतः । चद्धूकक्रीडितं स्वस्य रूप॑नेवोपर- 
भ्यते ॥ यथा--^्यचवद्नैत्रसमानकान्ति-* इत्यादि ! “छक्ुमाररसस्यात्र रक्षायै वृत्तमुदधतम् । 
वाक्पक्रेनैव गक्तिं कविना नीतमद्पताम् ॥ आकारयुरुयुक्तादिपयेन्तान्तविस्तभिणी । 

असंस्यूतविरामा च राजते स्ग्धरा तराम् ॥ आधन्ताकारविरहाद्वन्धदोषः स्फुटोऽपि य; । 
अविद विसर्गान्तैः खग्धरायां समीहते ॥* इति ॥ 

2. रसानुगुणसिति । केषां चन वृत्तानां रसाचगुण्यं प्रदद्॑ते--“आरम्मे सगवन्धस्य 
कथाविस्तरसंग्रहे । दामोपदेशचवृत्तान्ते सन्तः दोसन्दनुष्टुमम् ॥ शङ्गाराङम्बनोदारनायि- 
कारूपवणैनम् । वसन्तादिः तदङ्गं च सच्छायमुपजातिभिः ॥ रथोद्धता विभवेषु व्या 

चन्द्रोदयादिषु । पाङ्गण्यम्रयुणा नीतिवंदस्थन पिराजतते ॥ वसन्ततिरुक भाति संकरे वीर- 

सोद्रयोः ! ङुर्यात्सर्मसय पय॑न्ते माठिनी द्भुतततारुवत् ॥ उपपन्नप्रिच्छेदकाले शिखरिणी वरा । 
जओदाय॑रचिरौचित्यविचारे हरिणी मता ॥ साक्षेपक्रोधयिक्तारे परं पृथ्वी मरक्षमा । प्रात्र 
प्वासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ॥ चोचे चृपःदीनां शादैलकरीडितं मत्त् । 
सविगप्वनादीनां व्णैने छग्धरा वरा ॥ दधकतोट्कनङ्चश्थुक्त युक्तकमव पिराजति सूक्तम् । 

निविषयस्तु रसादिषु तेपां निजियमश्च सदा विनियोगः ॥ इति ॥ 
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विषयम् } प्रथमतृतीयपाद विषयं तु वसन्ततिरुकदेरेव । अत्र ध्सदि- 
स [9 

तसोरभ जागतो वसन्तः इति पाठो युक्तः । यथा वा-- 
“अन्यास्ता गुणरतरोहणञ्वो धन्या सृदन्येव सा 

संभाराः खट तेऽन्य एव विधिना यैरेष खष्टो युवा | 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतरत्छीणां निततम्बखला- 

दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामखाणि वखाणि च ॥' 
जत्र वख्राणि चेति वन्ध छथव्वश्चतिः । 'वखणण्यपिः इति पाटे 

तु दाव्यैमिति न दोषः। शइदमप्राप्तगुरुमावान्तलघुः इति काव्यपरकाच्च- 
कारः ¦ वस्तुतस्तु “रक्षणानुसरणेऽप्यश्चव्यस् इत्यन्ये । 

“रोज्वलज्वरनज्वाखाविकयोरुसगछरः । 
दवासक्षिप्तकुरक्ष्माभृत्पातु वो नरकेसरी ॥ 

त्र क्रमेणानुप्रासप्रकरषैः पतितः । 
"दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमरङ्गि ते \' 

पादमिति } इह अ्रथमपादान्तस युरुत्वप्रापेर्दोष इति भावः । पतस्पकर्त्वं च 
दिविधम् , बन्धख पृवोपेक्षया उत्तरोत्तर दरोथित्यादनुप्रासपात्ता्च निकर्षविशेषः । 
तदुक्तम्--“पतत्परकं बन्धस्य रैथित्यादुत्तयेत्तरम् । पूवौनुसारतः कोऽपि निकर्षो 
यत्र जायते ॥: इति कमेणोदाहरति-अन्यास्ता इति । गुणरलस्य रोहणसुवो 
जन्मस्थानानि } सच्छरीरारम्भकण्रथिवीसंभारा उपकरणानि । अन्ये विदक्षणाः 

यैरिति अगुक्तत्रितयपरामशेः "1 (कचिद्धिङ्गविभत्तयोः इलयनुदासनाद् यत्पदसख 
परटिङ्नवचनग्राहित्वम् । अन्यथा तत्पदच्नयाकाह्कपूरणं न स्यात् । यच्र यूनि द्टेसति 
द्विषां करतलदल्राणि, चरीणां नितम्बस्थखाद्रल्लाणि च पतन्तीलर्थः ! श्रीमर्दियादि 
मूढेद्यादि च विदेषणमुभयेषाम् । मोह्वेकन्र भयेन, अन्यत्र कामेन ! लक्षणानुसर- 
णेऽपि चतुर्थपादान्तसख क्घोयुरत्वप्रापकचलासनत्वेऽपि । सिहरियोरुहः। छटा समूहः । 
क्रमेणेति । प्रथमपादे संयुक्तवर्णत्रयेण चाुप्रास इद्यन्तसुक्छृष्टः । द्वितीयपादे टका- 
रत्रयेणेवेति तदपेक्षयापछृष्टः ।! तृतीयपादे तु क्षकारदरयेनेवेति ततोऽप्यपक्ृ्टः । 
चतुर्थपादे खदुवण॑द्रयेनेवेति सवौपष्ृष्ट इयर्थः । अत्र चतुर्थपाद शेथिव्येनापि 
निकर्षो बोध्यः । विसंधिकमुदाहरति- दिते इति । विकसिते इयर्थः 

1. वसन्ततिरुकादेरिति । आदिपदेनेन्द्रवओोपेन्द्रवज्रयोः संग्रहः । एवंप्रायेषु वृत्तेपु 
प्रथमवृतीयपादावसाने लघुवणैसद्धावेऽपि श्रव्यत्ता नापचीयते । अत एवोक्तम्--भ्न 
पादान्तरूघोयुरुत्वं च सर्वत्र ।' इति ! पादान्तव्योयुरूत्वं प्रयोक्तव्यं न सर्वत्र न सर्व 
सिन्वृत्त इति तदथः ॥ 

9. शतिटकादे क-ख, 
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हैवंविधसंधिविश्ेषस्यासङृलखयोग एव दोषः । अनु्ासनय॒द्वय 
वत्तभङ्गमात्रेण संधिविशेषसय तु सरदपिं । यथा-- 

'वासवाक्चायुखे भाति इन्दु श्वन्दनबिन्दुवत् ॥' 
'चङण्डामरचेष्टितःः इति । 

सत्र संषौ जुगुप्साव्यज्ञकम शछीरत्वम् । 
८उन्यसावत्र तवीली मर्वन्ते चार्ववसितिः । 

अन्न संधो कषटत्वम् । 
इन्दुर्विभाति कभूरगेरैधवस्यन्करः । 
जगन्मा कुर तन्वङ्कि मानं पादानते भिये ॥ 

अत्र जगदिति प्रथमार्थं परितुयुचितम् । 

एवंविधेति । अवुचासनसिद्धेयर्थः! खङृद पी ति । सङ्ृत्मयोगेऽपि दोष इल्यन्वयः । 

वासवाश्चासुखे पूर्वदिरि । अव्र “निदं संहितेैकपदवत् पदेष्वर्ध॑न्तवज॑म् इ्यचुशास- 
नात् पे संघेर्नित्वमिति तचद्गनादोष इलर्थः । चरुमिति । वेगादुडीय गगने 
चरण्डामरचेष्टितः । अयसुद्धीयते पक्षी ततोञ्त्रैव रचि कुर् ॥ चलन् य॒था खात्तये- 
लयर्थः । उामरमुद्धटं चेषितं यस सः \! अच्रेति } चर्ण्डामरेदयर्थः । संधावुत्प- 
न्नलण्डाशब्दस्याप्रंश विधया पुरीषव्यज्ञकत्वाज्जुगुप्सा । “रवि कुर" इयच्र चीयगुद्याद्- 

व्यज्ञकचिद्कुशब्दोतपत्या व्रीडा 1 अमङ्गल श्छीरसंधिस्ठु “भजते श्रुवगरतम्ः इद्यत्र 
बोध्यः ! छतं सदयं भजत इति संधिवश्ादमङ्गलम् 4 उव्येसखाविति । उवं महती 
तवीष्टी वृक्षत्रेणी मर्वन्ते निजेरूमूम्यन्त । चास्रवस्थितियखाः सा }! अधौन्तरे 
भिन्नवाक्यघरितपयाघं एवमेव पद् यस्य । अचर पष्टयर्थो घरकत्वम्, तथा च यद्ध 
टकृमेकमेव पदं भिन्नवाक्यधरितपदयाभे वतैते तत्वम् । तचोत्तराधीदौ पूर्वार्धान्ते च 
संभवति । तत्रायसुदादरति--इन्ढुरिति। अन्यं यथा--“जगल्मरकादायनिन्दुः करैः 
लुभ्ररविभाति मा। मानमायतनेच्रान्ते रु पादानते प्रिये ॥ अचर मेतिपदसुत्तसधें 
पठितुसुचितम् । अच्राधान्तसेक्तपदस्य यथायथसुत्तरत्र पूरवे वा वाक्ये निराकाङ्कु- 
त्वप्रतिसंधानेन चाब्द्बोधविखम्बनमेव दूषकताबीजम् । समाप्तमन्वयबोधजननाननि- 

1. एवंविघेति । प्रगरद्यादिहेतुकस्येलर्थः । तत्र परगृ्यदेठको विशेषः (दक्ति उत्परे- 
दयत्र ददित एव । असिद्धिदेठुकः “तत उदित उदार हारहारियुतिरुचैरुदयाचलादिवेन्दुः 1 
निजवंश्च उदान्तकान्तकान्ति्वैत सुक्तामणिवचचकास्यनवैः ॥* इलयादौ द्रषटन्यः | अत्र दि 
°लोपः साकर्यस्यः इति सूत्रेण विहितस्यापि लोपस्य (जाद्ुणःः इत्यनेन प्राप्तं युणं प्रति 

पूर्वत्रासिद्धम् इत्यने नासिद्धिविधानादसिदिदेतुवोऽ्यं विष्षः । इद बन्धरोधिस्यमेक 
दुष्टिवीजम् ॥ 
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°नाद्चयन्तो घनधष्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः । 
पतन्ति शद्चिनः पादा भासयन्तः क्षमातरम् ॥' 

ञत्र चतुथपादो वाक्यस्रमाप्राषपि पुनरात्तः | 
अभवन्मतसंवन्धो यथा- 

“य! जयश्रर्मनोजख यया जगदरंकृतम् | 
यामेणाक्षीं विना प्राणा विफल मे कुतोऽय सा ॥' 

अन्न यच्छब्द्निर्दिष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्षववात्तदेकान्तःपा- 
तिमैणाक्षीशब्देनान्येषां संबन्धः कवेरसिमतो नोपपद्यत एव । 

ध्यां विनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा कुतोऽ मे ॥ 

इति तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यान्तःपातितवे तु सर्वैरपि यच्छब्द॒निर्दिष्ट- 
वाक्यैः संबन्धो घटते । यथा वा- 

क्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी मनोभवः ॥ 
अत्र यदित्यस तदेत्यनेन संबन्धो न घटते । दक्षसे चेत् इति 

तु युक्तः पाठः । यथा वा-- 
“ज्योत्लाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि च । 
रजति व्योमकांसारे राजहंसः सुधाकरः ॥ 

स्त्र व्योमकासारश्ब्दय समासे युणीमावत्तदर्थस च रैरवैः संयोगः। 

राकाष्मपि विष्यं पुनर्विरेषणाम्तराकाह्या उक्तं य॒त्र तत्त्वम् । तदुदादरति-नाश- 
यन्त इति । अत्राकाह्वान्तरकल्पनेन शाव्दवोधविलम्वनं दूषकतावीजम् । अभवन्न 
संभवन्मत इष्टः संबन्धो यच्च तत्वम् । विवक्षितान्वयासंसव ईति यावत् । स च 

कचिनिराकाहृतया कचिवोग्यतया \ या जयश्चीरिति । कतः छत्र । अन्येषां 
यत्पदानाम् । नोपपद्यते इति ! भिन्नविभक्तिकलादिदयर्थः। अत्र यामेणाक्चीमिलय- 

न्वयो निराकाद्त्वादसंभवः । विभक्तिविपरिणामेनात्रान्वयः सं मवतीलयसंतोपादाह-- 

यथा वेति । अत्रेति । यदिति पदं न कालार्थकं तदेति ठु काठार्धकम्., तयो- 
रभेदान्वयो योग्यताविरहान्न संभवतीति भावः । ननु य॒दिलन्ययं यथ्थकमप्यस्ि, 
तथापि तदेद्यस्यान्वयः संभवतीयस्चेराद--यथा वेति । कासारः सरः ! अचर 
वाक्यच्य एव कासारशब्दस् योगः कवेरमिमतः स तावत् समभिव्याहारविरेष्- 

रूपाकाद्भाविरदान घटते इल्याद--अत्रेति । यणी मावाद्वियेषणत्वेनानिविततया चिष्टे- 

१. श्यजतेः क-ख. म. '्काक्चारराजहसः क-ख. २, 'राजतिः घ, ४. न नास्ति. कच. 

पुस्तकयोः, ५, श्ववैः कः भक; (कः इति नास्ति घपुस्तके. 
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विधेयाविभर्ये यदेवाविमृष्ठं तदेव दुष्टम् । इह तु प्रधानसय कासार- 
पदार्थस्य पाधान्येनाप्रतीतेः सर्वोऽपि पयभपूरादिपदार्थसदङ्गतया न 
प्रतीयते, इति सर्वैवाक्याथेविरोधावभासः । इव्युभयोर्भदः । 

“अनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठं परड्युना तव । 
बद्धस्पद्धैः कृपाणोऽयं लज्नते मम भागव ॥2 

अत्र मार्मवनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातृकण्ठच्छेदेनस्य परद्युना सह् 
संबन्धो न युक्त इति प्राच्याः । परद्चनिन्दासुखेन भागेवनिन्दाधिक्यमेव 
वेदर्ध्यं चोतयतीत्याघ्रुनिकाः । 

अक्रमताय्या- 

'समय एव करोति वरवरं प्रणिगदन्त इतीव रारीरिणाम् | 
दारदि हंसरवाः परुषीङृतखरमयूरमयू रमणीयताम् ॥ 

अत्र प्रामद्यमानवाक्यानन्तरमेवेतिशब्दोपयोगो युज्यते, न तु प्र 
णिगदन्त इत्यनन्तरम् । एवम्- 

रयं गतं संप्रति सोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्वमस लोकस च नेत्रकोुदी ॥' 
अत्र त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः | 

५ 

पाभावात् । तद्र्थख कासारशब्दख सर्वैः पयःपूरादिभिः । व्यो(्रि सरसि) इति ठ 
युक्तः पाठः । विधेयाविमशैखय मेदं दशेयति-विधेयेति । भा्यैवनिन्दायामिति 
प्रतिपाद्यायामिख्थैः । मातृकण्ठच्छेदनस्य मातृकण्ठच्छेदमक्रवत्वसय । परशौ छेदनस 
करणत्वमेव न तु करतलम् । यद्रा परौ मातुरियसख सं बन्धामावादवरि्टखय संबन्धो 
न संभवति । प्राच्याः प्राचीनाः । आधुनिका इति । भधमाशयः-तवे्यनुषक्तेन 
मातुरिदययसय संबन्धः स्थाटी पचतीतिवत् करणस्यापि कर्तृत्वारोपः ¦! परशोयसेपि- 
तेनापि खीवघकतैत्वेन पातकं संभाव्यते, तव तु सुल्येनेव मातृवधकतृत्वेन सुतराम- 
तिपातकमिति । अस्य रांब्दबोधविघटकत्वं दूषघकतावीजम् । अक्मतेति । अवि- 
दयमान खा्थीन्वितार्थकपदप्रयासत्तिषूपं कमो यत्र तत्त्वमिदयर्थः। वाचकपदसोक्तछमा 
भावेऽस्थरस्थ पदत्वम्, इदं तु तदितरपदसेवेति ततोऽस भेदः। समय इति ! पर- 
षीकृतखर्मयूरं यथा खात्तथा रमणीयतां ययुः । प्राप्तवन्त इदयर्थैः। द्वयमिति । रिव 
म्राप्यथ तपसन्तीं पार्वतीं मरति बह्यचारिरूपधारिणः शिवस्योक्तिरियम । पिनाकिनः 

शिवस्य करावतश्वन्द्रस्य नेत्रकोसुदौ नयनानन्दजनिका ! असय प्रल्यासत्तिकत्पनेन 
शाब्द्वोधविरुम्बनं दूषकताबीजम् । अमतः प्रकृतविरुद्धः प्रकृतरसविरोधिरस- 

१, “मर्ये तु" क-ख, २, “छद् नकत्वस्य' घ. ३. इव्यादिवत्? पुस्तकान्तरे, 
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अमतपराथेता यथा-- 
"राममन्मथशरेण ताडिता- इत्यादि । 

जत्र श्रुङ्गाररससय व्यञ्चको द्वितीयोऽथः प्रकृतरस विरोधिव्वादनिष्टः। 
वाच्यस्यानभिधानं यथा-- 

‹व्यतिक्रमल्वं कं से वीक्ष्य वामाक्षि कुप्यसि ।' 
अत्र व्यतिक्रमरुवमपीत्यपिरवदयं वक्तव्यो नोक्तः । न्यूनपदत्वे वा- 

चकरपदस्येव न्यूनता विवक्षिता ¦ अपेस्तु न तथातमित्यनयोर्भेदः । ए- 
वमन्यत्रापि } यथा वा-- 

'चरणानतकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते ।' 
[ने 

सत्र चरणानतकान्तासीति वाच्यम् । 

भूप्रम्रक्रमता यया- 

"एवमुक्तो मन्चिपुख्ये रावणः प्रत्यमाषरत ।' 
यन्न वचधातुना प्रक्रान्तं प्रतिवचनमपि तेनैव वक्तुमुचितम् ! तेन 

“रावणः प्रत्यवोचतः इति पाठो युक्तः! एवं च सति न कथितपदल्व- 

व्यज्ञकः परः शेषादिना प्रतीयमानो दद्वितीयोऽर्थो यत्र तलम् ¦ रामेति । व्याल्या- 

तमिदं भाद् । प्रङ्कतेति । अकृतो वीभत्सरससद्धिरोधिवात्तद्वियेधिद्धङ्गारव्यज्ञक- 
लात् । अख प्रकृतरसापकषेकृत्वं दूषकताबीजम् । वाच्यसयावदयं वक्तव्यस्यानभि- 
धानम् । न्यूनपद्त्वादस्य भेदं द्रोयति--न्युनेति । न तथात्वं न च वाचकम् । 
पदान्तरप्रलासत्ति विना खार्थवोधनासामथ्यादिलर्थः । न्यूनपदत्वे वाचकत्वाविव- 
क्षायां पुनरक्तोदादरणं तयवेत्युदादरणान्तरमाह--यथा वेति ! अच्र चरणेति। 
तथापीदयसख सिन्नवाक्यार्थसापेक्षत्वादिति भावः । पूरवै्रापेरध्याहारेण श्ाब्दबोधवि- 
लम्बनम् , उत्तरत्र तथापीलन्वयेन शाब्दबोधविरुम्बनं दूषकताबीजम् । मञ्चप्रकम्- 
तेति । भ्न विच्छिन्नः प्रक्रमः प्रस्तावो यस्य तलम् । प्रस्तावश्वात्राकाह्वितथकार- 
कोऽर्थः । यद्येन प्रकारेण प्रादनिर्दिटं तख तत्परकारेणानुक्तिरेव भङ्गः । तथा च प्रत्यु- 
त्थिताकाहाविषयीङृतेन प्रकारेण पश्वादनुक्तिः क्रमभङ्ग इति फल्तिम् । एवमुक्त 
इति । अत्रैवसुक्तमिति साकाह्वाक्येनोत्थापिता प्रतिवचनस्याकाह्वा, सा च पूर्वौ 
राव्द् विशिष्टमेव प्रतिवचनं विषयीकरोति । अत्र आक्विताया वचधातुरूप- 
अछ्रतेः प्रकारस्य भाषधातुनिरदलाद्ङ्गः । तेनैव बक्तमुचितमिति । तथा सति 
प्रथमोत्थापिताकाह्कापूरणं भवतीति भावः) नचु श्रयवोचत* इति पाठे कथितपदलदो- 
प्रसङ्ग इयत आद-एवं च सतीति । एव सतीर्थः । तस कथितपद्त्वस्य । 
उदेद्यप्रतिनिर्देस्यभावे तु कथितपदत्वं गुण एव । तदुक्तम्--श्रकमस्यान्यथाभावे 

सान्द्० ३ 
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दोषः । तस्येदेश्यप्रतिनिदेदयव्यतिरिक्तविर्षयकतरात् । ईह हि वचनप्र- 
(५ 

तिवचनयोरुदेस्यप्रतिनिर्देचलम् । यथा- 

'उदति सविता ताग्रस्ात्र एवास्तमेति च }' 

इत्यत्र हि यदि पदान्तरेण स एवार्थः प्रतिपाच्ते तदान्योऽथं इव 
प्रतिमासमानः प्रतीतिं खयगयति । 

स एव तु महान्गुणः" इति। स एव कथितपदत्वदोष एव । उदेद्यप्रतिनिर्देस्य- 
मावश्च धिविधः। एकविघेयार्थमुदिष्टस्य विधेयान्तरे प्रतिनिर्देश इत्येकः । यथा-ड- 
देदीति । अ्ोदयकारीनताग्नत्वविधाबुद्ि्य सवितुरस्तमयकालीनताम्रत्वविधाघु- 
दिद्यततया प्रतिनिर्दलः । एश्नोदेशेन विदहितस्योहेदयान्तरे विधेयतया परतिर्निदश 
इत्यपरः । यथा--एवमुक्त इति 1 अन्न मच्नरिसुद्योदेशेन विहितस वचनं रावणो- 
देशेन विधेयतया प्रतिनिर्देशः । प्रतिवचनेऽपि वचनत्वसत्वादेकत्वम् । एतदेव 
दरायति--इद् हीति । एकदेशेन विहितस्य विधेयान्तरे उदेदयतया प्रतिनिर्देश इति 
ततीयः । यथा-“सिता मूः पद्यापां स्र च पतिरपां योजनशतम्' इति । अचर ध्रथिब्यु- 
देरोन विहितस्यापां प्युर्योजनदत विधाबुहेरयतया प्रतिनिर्देशः । चण्डीदासास्तु--उ- 
देदयोऽनूयः स एव प्रतिनिर्देद्यः प्रतीतिमान्थयंपरिहदारा्थं पुनरभिधेयो यत्र स 
तथोक्तः" इत्याहुः । तेषामयमालयः--उदर्यपदं प्राड्निर्दिषटोदेश्यविधेयान्यतरपरम् , 
ग्रतिनिरदेदयपदं च चरमनिर्दिोहेद्यविघेयान्यतरपरम् । तथा सति सबै समज्ञसम् । 
उदेदेयप्रतिनिर्दैस्य भावे एकशब्दस्य पुनः प्रयोगे दोषाभावञ्रुदाहरणदद्यैनेन प्रमाण- 
यति--उदेतीति ! अव्र ताग्रपयीयरक्तशब्ददानेः भसप्रकमत्वं प्रदस्य तस्य दूषक- 
तावीजं प्रदशेयति-अन् हीति । अन्योऽथं इवेति ! नन सोऽसि प्रययो लोके 
यच्र शब्दो न भासते इति नियमात्ता्ररक्तशब्दरूपविशेषणभेदादन्यार्थवद्धास- 
मानत्वम् । तथा सति “संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता इत्युत्तराख 

~ ~~~ 

(न भ 1. उद्ेदयेति । उदेदयः प्राक्मलायित एव प्रतिनिर्दैदयः पुनः प्रलाय्यो यत्र॒ तस्माद् 
व्यतिरिक्तो विपयो यख तथा । पूर्वपरयोरेकरूपतप्रतिपत्तये यत्र॒ प्राड्नि्िष्टस्याथैस्य 
तेन चब्देन तेन च रूपेण युननिर्देरयावदयकत्वं तदतिरिक्तस्थङे कथितपदत्वदोषः । इह 
त्वयेदबोधनाथे पुनरक्तिरत्कपवहा । अयमेवार्थः “उदेति सविता- इति इशन्तभूतो- 

दाहरणेन विश्चदीक्रूतः ॥ 

2. पद्ान्तरेणेति । रक्त एवास्तमेति च” इव्याकारेण ॥ 

१. “विषयत्वम् घ. २. इह हि~ इलयादिः “-निर्दशस्वम् \ इव्यन्तः पाठो घ-पुस्तके नास्ति, 
३. “हि” घ-पुस्तके नास्ति. ४, इतोमरे “न सरोऽस्ति प्रययो छोके यत्र कालो न भासते" इत्यधिकं 
पुस्तकान्तरे. 
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यथा वा- 

"ते हिमाख्यमामच्य पुनः प्रेक्ष्य च शूलिनम् । 
सिद्धं चासरे निवेचाथे तद्िव्टः खञुच्युः ॥' 

अत्र "सैः इतादमा प्क्रान्तसय तेनैव तत्समानाभ्यामेतददःच- 
व्दाभ्यां वा परमर्थो युक्तो न तच्छब्देन । यथा वा-- 

'उदन्वच्छिन्ना भूः स च पतिरपां योजनश्चतम् ।? 

अत्र “मिता मूः एत्यापां स च पतिरपाम्? इति युक्तः पाठः| एवम्- 

'यङोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुप्यसंख्यामतिवर्वितुं वा ¦ 
निरत्सुकानाममियोगभाजां ससुत्ुकेवाङ्कसुपेति सिद्धिः ॥” 

अत्र सुखमीदितुम् इत्युचितम् । अत्राययोः प्रकृति विषयः भरक- 
ममेदः । तृतीये पयीयविषयः, चतुर्थं प्रत्ययविषयः । एवमन्यत्रापि । 

दाब्द्वोधविरम्बनमिति भावः । सर्वेनामपदस पक्रमभङ्ग ददयति-ते हिमाल- 
यमामच्येति । यद्यपि स्वेनान्ना प्रतिनिर्देश दोषो नासीति भरसिद्धम्, तथाप्यदुम- 
वृवलेनासवेनामनिदिषटयय सर्वना्ना ्रतिनिदेले तद्धोध्यम्, सर्वनामनिर्दिषटस्य नेति 
वोध्यम् 1 इदमा इदंदब्देन । तेनैव इदभेव । समानाभ्यां समानाथभ्याम् । एत- 
दादिदावब्दत्रयस्य समानार्थकलं सुप्रसिद्धमिति रशाब्दभदेऽपि, न तु तद्ूषणावकराश 
इति भावः । उदेद्यमतिनिर्देद्यभावसय तृतीयं प्रकारे दशेयति-उदन्वदिति। 
उदन्वच्छिन्ना समुद्रपरिच्छिना । मंनुष्यसंष्यां सामान्यमनुष्येघ्ु गणनाम् । अतिवति- 
तुमतिक्रमितुम् । निस्त्ुकानामनुत्कण्ठितचित्तानाम् । अभियोगः उयोगः । अने 
च्छार्थकतुमडप्रलययेनोग्रक्रमसय तत्समानार्थकसन्प्रययेन भङ्गः । यरोऽधिगमनोद्ेन 
विहिताया इच्छायाः खखरोभोदेदेनापि विधेयतया निर्दश्चः । दर्दितोदाहरणानां 
विशेषमाह--अज्राद्ययोरिति । एषृदादरणेषु आयोः “एवमुक्तः" इति ति हिमा- 
ल्यम्" इदयेतयोः । तृतीये “उदन्वच्छिन्ना इदयाद। । चतुर्थँ 'यशोऽधिगन्दुम्" इलयादे । 

एवमन्यरेति 1 कारकोपसर्गादावपि प्रकमभङ्गो बोद्धव्य इयर्थः ! तत्र कारकवि- 
षयो य॒था--गाहन्तां महिपा निपानसलिलं श्कैयहुसखाडितं छायाबद्धकदम्बकं इग- 
कटं सोमन्थममभ्यखतु 1 विश्रब्धः क्रियतां वरादपतिभियुसक्षतिः पल्वे विश्रामं 
रभतामिद् च दिथिक्ञ्याबन्धमसद्धनुः ॥° अचर अ्रल्ययोक्तकतकारकोपक्रनस 

क्रियतामिदयत्र भङ्गः ! क्मकारकसोक्तलात् । परे तु कवृकारकाणं प्रथमोपक्मसख 
वराहपमतिभिरिवि व्रतीयायां भेदः । “विश्रब्धा रचयन्तु शुक्करवरा मुस्तक्चातिं पल्वले 
इति युक्तः पाठः ! उपसगैविषयो यथा--^चपलाचपलाखेव नाप्सु विकरो भवेत् । 
विपत्छु धीरता यख माजनं स हि संपदः ॥ चपङाचपसाद् विद्युच्चलं । 
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म्रसिद्धिलयागो यथा-- 
“धोरो वारिमुचां रवः }' 

अत्र मेघानां गर्जितमेव प्रसिद्धम् । 
यदाहुः-- 

'मञ्ीरादिबु रणितप्रायं पक्षिषु तु दूजितपरभृति । 
सनितमणितादिसुरते मेषादिषु गजितप्रमुखम् ॥* इत्यादि । 

अखानसखपदता यथा-- 
'तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धासतीपगात्तरतोऽख गङ्गाम् । 
अयलवाकत्यजनीवमूवुरैसा नमोरुद्खनरोख्पक्षाः ॥' ` 
अत्र तदीयपदात्पूध गङ्ञामित्यख्य पाये युक्तः 1 एवम्-- 

"हितान्न यः संश्रणुते स किंमरभुः \ 
अत्र संश्रणुत इत्यतः पूवै नजः सितिरुचिता । 
अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेरोऽपि सर्वमेव वाक्यं विवक्षिताथप- 

त्यायने मन्थरमिति वाक्यदोषता । एवमन्यत्रापि । इह केऽप्याहुः-- 
'पदराब्देन वाचकमेव प्रायो निगद्यते, न च नजो वाचकता निर्विवा- 
दात्खातव््येणाथबोधन विरहात् इति । यथा--द्यं गतम् इत्यादौ 

व्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानादक्रमता तथात्रापीति । 

अत्रापत्खिलयत्न आडुपसर्गोपक्रमख विपत्छियत्र वेरुपादानाद्धह्गः । मेघानामिति । 
मेघानां शब्दे गर्जितमेव गर्जितादिशशब्द एव, तत्परिद्यागाद्रसादिप्रकर्षबोध प्रतिरोधः । 

प्रसिद्धमाद--मञ्जीरादिष्विति 1 आदिना रसादीनां ग्रहणम् । रणितप्राय- 
मिति । परायदाब्द आयर्थः । तेन दिक्ितादीनां ब्रहणम् । मजीरादिशब्देषु रणि- 

तादिशब्दः प्रयोक्तव्यः 1 एवमग्रेऽपि 1 मेधादिष्विदादिना हस््यादिपरिग्रहः । भ्रसु- 

खमियनेन रसादिमरहणम् । एवं भ्रमरादिघु गुजितादि, मण्डकादिषु रवादि, हयेषु 

देषितादि, इस्तिषु वुहितादि । एवमन्यदपि बोद्धव्यम् 1 तदीये गङ्ासंबन्धिनि । नु 

पदमाच्रस्यास्थानस्थितिः पददोष एव कथमसख वाक्यदोषलमत अद-अत्र 

पदमाअस्येति ! सर्वा ओडुम्बरी ताम्नप्रतिमा(४)वेष्टयितव्येतिवत स्वपद्मत्रावयव- 

समुदायपरम् । मन्थरं विरम्बसहम् । खातच्येण पदान्तरसमभिनव्यादारवेरहेण 

(तैद्रसय॒ण) विरहादिति 1 इतिशब्दो हेतौ । अत्र खगुणव्यजकस्य समासस्य तद्र- 
1 

9. ष्वाचक स्व योगः च, २, 'तद्धश्रयुणः इति पुस्तकान्तरे नास्ति, ३. “अत्र खरुण-* इति 

पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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अखानदस्मासता यथा- 

'अघापि सनशैलदु्भविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वान्छति मान एष धिगिति कोधादिवालोहितः | 

प्रो्दूरतरपभसारितकरः कषैत्यसो तरक्षणा- 
सु्वत्केरवकोषनिःसरदरिभ्रेणीकृपाणं शी ॥ 

अत्र कोपिन उक्तो समासो न कृतः ! कवेसुक्तौ कृतः । 
वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशः संकीणेतम् । यथा-- 

“चन्द्र मुञ्च कुरङ्गाक्षि पदय मानं नमोङ्गने । 
अत्र नयीङ्गने चन्द्रं पश्य मानं सुश्धेति युक्तम् । 
“ङ्धिष्टत्वमेकवाक्यविषयम्" इत्यसाद्धिनम् । 
वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेरो गर्भितता | यथा-- 

“रमणे चरणम्रान्ते प्रणतिप्रवणेऽघुना । 
वदामि सखि ते तत्वं कदाचिन्रोचिताः कधः ॥ 

अथेदोषानाह- 
अपुषटदुष्करमग्राम्यन्याहताश्ीरकषएताः । 
अनवीक़तनिर्हतुप्रकाशचितविरूढताः ।॥ ९ ॥ 
संदिग्धयुनरूक्तसवे ख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकाषहता सहचरभिन्नताखानयुक्तता ॥ १० ॥ 
अविशेषे विशेषानियमे नियमस्तथा । 

साव्यञ्जकस्थानपातो ऽस्थानस्थसमासवम् । अदयापीति | संब्याकाटे स्फुटतः कैरव- 

कोरकाचिःसरतामरीनां ्रेणीरूपं कृपाणं शशी क्षेति । कोषपदण्छेषात् कुडयरुख 
खद्गापिधानलं व्यङ्खयम् । कीदशः । दूरे भ्रसारितः करो रदिमरेव कये हस्तो यस 
सः । किमथ कृपाणक्रषेणमिदयत्राह-अदयापीति । ममोदयकालेऽपीलयर्थः । अ- 
न्यदा विदमाभ्चिदय तिष्टतु, ममोदये सदपि स्थातुं वाञ्छति, तन्मां धिगिति कोघा- 
दिवालोहितः । कोपिन उस्रेक्षितक्रोधसय शदिनो दीषैषमासो हि रोद्ररसव्य्ञकसत- 
दरणनस्थानं करृद्धसयोक्तिनं तु कवेरक्तिरिति भावः ! अचर नभोद्गन इति । नन्वत्र व्य- 
वहितान्वयत्वाच्छिष्टचमेवेदमिलत आहद-ङ्किष्टत्वमिति ¦ संकीर्णं तु वाक्यद्व- 
यविषयमिति, अस्मात् संकीणोत् तख भेद इद्थः । प्रणतिग्रवणे प्रणामपरायणे 
कान्ते कदाचिदपि क्रुधो नोचिताः । अघुना प्रणतिसंमये पुनः सुतरां नीचिता इति । 
तत्वं हितं सारं तेऽहं वदामीलन्वयः। अनयोः प्रल्यासत्यभावेन शाब्दबोधो न जायत 
इति राब्दबोधविघटकलं दूषकताबीजम् । उदेशक्मप्राप्तानर्थदोषान्िरूपयति--अपु- 
देति । द्यातिविसद्धता, वियाविरुद्धता च । तयोरविशेषविशेषानियमानियमयोः। 
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तयोर्विंपयेयौ विध्युवादायुक्तते तथा ॥ ११ ॥ 
निथक्तएुनरुक्तत्वमथदोषाः प्रकीतिताः । 

तद्विपयेयो विदोषेऽविरोषो नियमेऽनियमः । अत्रापुष्तवं स॒ख्यानु- 
पकारित्वम् । यथा-- 

'विरोक्य वितते व्योनि विशं मुञ्च रुषं परिये ।' 
अत्र विततशब्दो सानल्यागं प्रति न किंचिदपकुरुते । अधिकपद- ` 

त्वेऽपदाथान्वयप्रतीतेः समकार्मेव वाधपरतिमासः, इह त॒ पश्चादिति 
विदोषः | 

दुष्करमता यथा-- 
देहि मे वाजिनं राजन्गजेन्द्रं वा मदारुसम् ।' 

अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनसुचितम् । 

'खपिहि सं समीपे मे खपिभ्येवाधुना परिये । 
अत्रार्थो भ्राम्यः | 
कस्यचिस्मागुर्कषेमपकषै वाभिधाय पश्यात्तदन्यपरतिपादनं व्याह. 

तत्वम् । यथा-- 
विपययो विशेषाविरेषनियमानियसौ । विष्ययुक्तता, अचुवादायुक्तता च । सुख्यार्थ- 
तेति विद्येषणादीनां पयवसिताथादुत्कषकलमियर्थः । दिततराष्द् इति । खार्थ- 
बोधद्रारेति शेषः 1 एतदुपलक्षणम् । व्योमृत्तिमूपि विशेपणमपुष्टम् ! सयोदीप- 
कृत्वेन प्रसिद्धस्य चन्द्रस्य ददोनमेव मानलयागस् सुख्यार्थसय उपकारि, न तु तस 
व्योमव्रत्तित्वं व्यो्ो वितत वा । नन्वेवं पदटद्रयम्राधिकमिखययधिकपदलमेवा्र 
दोषः किसपुष्टलस दोषलखीकारेणेयतोऽस भेदं दशशयति--अधिकेति। बाघभ्र- 
तिभासः सुद्याथोपकारविरहश्रलययः । दुष्कमतेति । श्राग्वाच्य उच्यते पा- 
स्पश्वाद्राच्योऽ्थवाग्रतः । कविना शक्तिविकल्यादयोऽर्थस्तं दुष्करम विदुः ।॥` इत्युक्त- 
लक्षणा दुष्कमता । अचेति । बहुमूल्यं वस्तु प्रथमं याच्यते तद्प्रा्िसंभावनाया- 
मल्पमूस्ये वस्तु याच्यते इति याचनक्रमः । तद्भावादत्र दुष्कमखम् । अनयोरर्थ- 
स्यापुष्टलदुष्कमलप्रतिसंधानेन रसादिप्रतीतिविरम्बनमेव दूषकताबीजम् । एवम- 
मेऽपि यथायथं ज्ञेयम्  माम्यलमुदाहरति--खपिहीति । "स भाम्यः खरिरंसायां 
पामर कथ्यते । वैदग्धविक्रमख्यं हित्वेव वनितादिषु ॥* क्यः संबन्धः । इल्यु- 
लक्षणा याम्यता । कस्यचिदिति । प्रतिपादितो्कषैस्यापकषेप्रतिपादनं अतिषा- 
दितापकर्पस्योककरषप्रतिपादनं व्याहतलम् ! तत्र प्रथमं यथा--कान्ते तव॒ सुखा- 
म्भोजं खतरां हृदयैगमम् । जितानि येन पद्यानि वसन्ति सङ्के सदा ॥* अत्रे सुखे 

पृद्चत्वासेपणेनोत्कर्षकथनम् , पश्वान्मुखेन पराभवादपकरषकथनम् । द्वितीयमाद-- 
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“हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकरादयः | 
वीक्ष्यते येरियं तन्वी लोकलोचनचन्टिका ॥ 

अत्र॒ येषामिन्दुकखा नानन्दहतुस्तेषमेवानन्दाय तन्ग्याश्चन्िका- 

त्वारोपः 

“हन्तुमेव प्रवृत्तय स्तब्धस्य विवेरेषिणः | 
यथाङ्ु जायते पातो न यथा पुनरुचतिः॥» 

अत्रार्थाञछीङः | 

८वर्षैत्येतदहर्पतिनं तु घनो धामखमच्छं पयः 
स्यं सा सवितुः खता सुरसरित्पूरो यथा वितः 

व्याससखोक्तिषु विश्वसित्यपि न कः श्रद्धा न कृख श्रतो 

न प्रत्येति तथापि सुगधहरिणी भाखन्मरीचिष्वपः ॥ 

हरन्तीति अच्रन्दुकखायाः प्रागपकषीमिधानं पश्वाच्ायिकाया उत्कर्षार्थं चन्द्रकरा- 
किरणरूपचन्दरिकात्वमायेपितम्। अश्टीर्त्वमाह-हन्तुमेवेति। दन्तु शलं मारथिलुम्। 
सतव्धसख अघ्क्चिपकुण्ठस्य विवेकरहितस्य वा \ विवरैषिणः परच्छिद्राभिखाषिणः। पातो- 
ऽभिभवः। उन्नतिजयः। अर्थान्तरं तु--ट्ननं वाव्यायनादिग्रसिद्धं निघातादि । सव्ध- 
सादटलिङ्गस । विवरं योनिच्च्रं तद्वामिनः । पातो रत्युत्तरं नम्रता 1 उन्नतिः पुनरुद्रमः। 
अन्न प्रकरणाद्रोधविरेषो रक्ष्यते 1 अदृठलिद्गरूपद्धितीयार्थस्त्वर्थवरादेवेव्यर्थदयोषल- 
मस । अशछीड इति । पुव्यज्ञकग्रकारकलादिति शोषः । इदं ब्रीडाव्यज्ञक जयुप्सा- 
मङ्कलव्य॒ज्ञकयोरुदाहरणमूह्यम् 1 कष्टलवमाद--वषरत्येताद्!ते । असत्त्यादस्लरपि 
विरम्बवोध्यत्वं कष्टम् । विरूम्बवीञं तु तात्पयेम्राहकाभावः । अहपंतिः सूयः । 
घनानां जलखाधारलमाच्म्, न तु ब्र्िकवैलम् । धामस्थं चन्द्रमण्डरस्थम् 1 छरसरि- 
दहला तस्याः पूरो जर्ग्रवाहः । छावितो वितः । उक्तमथं प्रमाणयति-व्यासस्येति ) 
व्याससयोक्तिषु पुराणेषु ! तथापि सू्यैकिरणानां जलग्रययहेतुलस्योचितत्वेऽपि । सुग्धेति 
जलप्र्याभावे हेतुः ! भाखन्मरीचिपु सू्ैकिरणेष्र । तथा च विष्णुपुराणस्-वि- 
वखानष्टभिमासैरादायापो रसात्मिकाः 1 वषैयम्बु ततस्लस्मा दन्नादप्यखिरु जगत् 
विवखानंद्यमिस्तीक्णेरादाय जगतो जलम् । सोमं पुष्यलयेन्दुश् वायुनाडीमयर्दिवि ५ 

नाले्विक्षिपतेऽमरेषु धूमा्यनिलमूर्तिषु । न भ्रद्यन्ति ततस्तेभ्यो जरन्य्राण 
तान्यतः ॥ अभ्रस्थाः अ्पतन्यापो वायुना समुदीरिताः । संस्कारं कार्जनितं मत्र 

मासाय निर्सलाः ॥ इति । (आदिद्याजायते व्रशिव्रेर्ं ततः रजाः इति श्चुवि- 

रपि । पूर्य पली संज्ञामृत्तनया विश्वकर्मणः । मदुयंमो यमी चैव तद्प्यानि व 
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अत्र यसात्सूयोदषटयेखुनायाश्च पमवस्तसात्तयोजैकमपि सूयप्रम- 
वस् । ततश्च सूय॑मरीचीनां जर्प्रव्ययहेतुत्वमुचितम् । तथापिं मृगी 
आन्तव्वात्तत्र जल्प्र्ययं न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्थो दर्बोधः 

णत् (~ €. 

दूरे चासत्पस्तुताथंबोध इति कष्ाथेत्वम् । 
सदा चरति खे भानुः सदा वहति मारतः । 
सदा धत्ते भुवं रोषः सदा धीयेऽविकव्थनः ॥' 

अत्र सदेत्यनवीङृतत्वम् । अत्रास पदसख पयोयान्तरेणोपादानेऽपि 
यदि नान्यद्धिच्छित््यन्तरं तदास दोष सद्धाव इति कथितपदत्वाद्धेदः। 

नवीक्रुतलं यथा-- 

“मानु: सक्रदयुक्ततुरङ्ग एव रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति । 
विभात रोषः सततं धरित्रीं षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥' 

“गृहीतं येनासीः परिमवभमयानोचितमपि 
प्रभावाद्यस्याभून्न खट तव कश्चिन्न विषयः | 

परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
द्विमोक्षये शख त्वामहमपि यतः खसि भवते ॥ 

त्र द्वितीयश्चखमोचने हेतुर्नोक्त इति निर्हेतुत्वम् । 
गुने ॥" इति विष्णुपुराणम् । यसी यमुना । कष्टलमुपपाद्यति--अच्रेति । तयो- 

यमुनयोः वाक्येन सूयेख इृष्ियसुनाहेतुलमेव प्रतिपा्यते । तस्ादिलयायर्थस्तु 
[त्पर्थवरास््तीयते 1 तस्य तात्प्थैसख माह काभावाद्विकम्ब इति भावः । अस्मस्स्वु- 
र्थवोधः मद्विधानां प्रस्ुतार्थबोधः । "तस्मात्" इति पाठे व्यक्त एवार्थः । सुग्धना- 
परकाया नायकात्खाभीषटटखाभाप्रययः प्रस्तुतः । अत्र तात्पयेग्रतिसंघानविरम्बेन 
ब्दवोधविलम्बनं दूषकताबीजम् । अनवीकृतलमाह-- सदेति । बहुशः प्रतिपाद- 
ोयार्थस्य भङ्गी पराघ्रृत्ति विना एकयैव रज्या प्रतिपायलं तत्त्वम् 1 अ विकत्थनोऽना- 
श्छाघाकरः । अच्रेकशब्देन बहुदः प्रतिपाद नीयोऽर्थः पुरातनवद्धासमानो रसादेर- 
कर्थकः । नजु कथितपदल्रादसख को मेद इयत आद--अ्राश्येति । अस्यानवी- 
तार्थबोधकस ! उपादानेऽपीलयपिना तचच्छन्दोपादाने च । अन्यत् पूर्वपदविभ- 
समासादिग्रतिपादितभिच्रं विच्छ्च्यन्तरं विभक्तिसमासादिग्रतिपादिता्थविशेषः । 
सय अनवीकृतलस्य । तथा चोक्तविच्छित्तिविदोषसद्धाव एव कथितपदलदोषः । 
गीकृतत्वमहं विना अनवीक्रततप्रतीतिनं जायते इति नवीकृतत्वमाह-नवीङत- 
[मिति । भङ्गयन्तरेण अतिपादने नूतनवद्यसमानमिदयर्थः ! षष्टशदतते राज्ञः! एष 
रायु्तवुरह्त्वादिरूपः । निर्हैतुत्वमुदादरति-गुदीतमिति । हेत्वाकाह्सत्वे तद् 
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४कुमारसे नराधीशच भ्रियं समधिगच्छतु । 
“तवं प्रियख' इति विरुद्धाथप्रकारनासकाशितविरद्धस्वम् । 
“अचला जवा वा स्युः सेव्या ब्रूत मनीषिणः ! 

अत्र परकरणाभावाच्छान्तश्रह्ञारिणोः को वक्तेति निश्चवयाभावास्स- 

दिग्धत्वम् । 
'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् । 

वृणते हि विमृदयकारिणं गुणद्ब्धाः खयमेव संपदः ॥' 
अत्र द्वितीयाधेव्यतिरेकेण द्वितीयपादस्येवाथं इति पुनरुक्तता । 
प्रपिद्धिविरुढता यथा-- 

(ततश्चचार समरे शितश्ूक्धरो हरिः ॥ 
सत्र हरेः यलं कोकेऽप्रसिद्धम् । यथा वा-- 

“पादाघातादसोकमस्ते संजाताङ्करकण्टकः । 
अत्र पादाधाताड्शोकेषु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्ध न व्वङ्कर 

इति कविसमयसख्यातिविरुद्धता । 

नमिधानं तत्वम् । कणं प्रति कोधात्यज्यमानमचं संबुध्य अश्वत्थान्न उक्तिरियम् । हे 
राच, येन मम॒ पिच्रा इपदरूपश्त्रुपरिभवभयान्नोचितमपि ब्राह्मणजालयनुचितमपि 

त्वं ग्रहीतमासीः । यस मम पितुः म्रभावात्तव विषयः कश्चिन्न नाभूत्, अपि ठु सर्वं 
एव 1 तेन मम पिना सतश्चोकान्खरतस्वेन मिथ्याश्चुतस्य मम योकात् त्वं परिद्यक्त- 
मसि, मयात्त॒ न । अहमपि त्वं विमोक्ष्ये दयक्ष्यामि । यतो मोक्षणाद्धवते खस्ती- 
द्य्थः । अन्न हेतोरप्रसिद्धत्वेनाकाङ्का \ प्रकारितविसदत्वमाद-कुमार इति \ प्रका- 
शितं परिखोचनया व्यजितं विरुद्धं पकृतविरुदधं येन तत्वम् । अज्ेति । रज्ञो मङ्गलं 

प्रकृतं मरणं तु तद्विरुदम् । अघ्रा्थेन विरुद्धार्थव्यज्ञनमनुचितारथत्वे पदेनेति ततो 

भेदः 1 संदिग्धतवसुदाहरति--अचखा इति । वक्रभिग्रेतव्यज्गयार्थसय तत्तात्थेवि 
षयव्वसंदेहात्संदेह विषयत्वं तत्वम् ! मनीषिण इति संबोघनम्। अचरुसेवाया वक्त- 

रभिमतत्वे शान्तः अबलासेवायास्तु "द्वारो व्यजः । अनयोरेकतरस्मिस्तात्य- 
निश्वयामावाद्रसनिश्वयप्रतिबन्धः 1 शान्तदज्ञारिणोरिति निधौरणे षषी सप्तमी वा। 

पुनरुक्तत्वमुदाहरति--खहसेति 1 पदं कारणम् । वृणते प्रा्रुवन्ति । विख्दयकारिण 

विचार्यकर्तारम् । द्िवीया्थाथः 1 व्यतिरेकेण वैपसीयेन 1 यथा-अधमो दुःखसाधन- 

मिल्युक्ते धर्मस सुखसाधनत्वसुपरुभ्यते तथात्रापीति भावः 1 ख्यातिविरद्धतासुद्ह 

रति- प्रसिद्धीति । खोककविरसपरदायवेपरीत्यं तत्वम् । हितेति । शाणितेदरथः । 

ते कामिन्याः \ अङ्कुर एव कण्टको रोमोद्धमः । कविसमयः कविसंप्रदायसिद्धान्तः । 

१, "एकोक्तिनिश्धयाभावात्› क. 
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"अधरे करजक्षतं सगाक्ष्याः ॥ 
अत्र श्ङ्ारसाखविरुद्धत्वाद्िद्याविरूदढ्ता । एवमन्यश्ाखविरुद्ध- 

त्वमपि । 
“एेशस्य धनुषो भङ्गं क्षत्रय च समुन्नतिम् । 
सीरलं च कथं नाम सरप्यते भागेवोऽधुना ॥ 

जत्र खीरलसपेक्षितुमित्याकाहता । 
"सजनो दुर्गतौ मः कामिनी गङितस्तनी । 

खलः पूज्यः समज्यायां तापाय मम चेतसः ॥' 
जत्र सज्लनः कामिनी च शोमनौ तत्सह चरः खलोऽस्लोभन इति 

सहचरमिन्नत्वम् । 
"आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी चास्राणि चद्चुर्मवं 

मक्तेभूतपतो पिनाकिनि पदं र्ङकेति दिव्या पुरी । 

वियाविरुद्धतामाह--अधर इति । करजक्षतं नखघातः । साकाह्ुतामाह-देशस्ये- 
ति । शिवसंबन्धिन इत्यथः । खष्यते न दवेष्टि । अन्नेति } द्वेषयोग्य एवसुक्तिरपपद्यते, 
छ्ीरलं च न द्वेषयोग्यम्, इल्यतस्तदुपेक्षायां द्वेषयोग्यतायामाक्केयत आद-उपे- 
क्षि तुमितीति 1 नज न्यूनपदत्वादस्य को विशेष इति चेत्तत्र शब्दाध्याहारः, इद 
त्वथौध्याहार इति विशेषः । वस्तुतस्तु--अनन्वयित्वभ्रमेण प्रयुक्तसय पदार्थस्यानुपप- 
त्तिपदार्थसाकाहत्वं तत्वम् । न्यूनपदे त नेद्शो भ्रमः । सहचरभिन्नततामाह-सञ्ञन 
इति ! उच्छैः सह निङ्ष्टख निकरैः सह् उच्ृष्टस -चैकान्वयित्वेन निर्दे्यस्ततत्वम् । 
त्राय यथा--सस्नन इति } समज्यायां सभायाम् । द्वितीयं यथा--दु्टसङ्गेन 
दोःशील्यं व्यसनेन तथा विपत् । अपथ्यच्थैया व्याधिर्विंयाभ्यासेन वर्ध॑ते ॥° तत 
दौःरील्यविपव्याधयो हेयत्वािह्ृ्यः ! वियोपादेयत्वादुक्छछा । अस्थानयुक्ततामाद-- 
ज्ञेति । अनुपयुक्तस्थाने । समापितवाक्याथेत्वमस्थानयुक्तता । तच द्विविघम्-वा- 
क्यार्थस्याधिकोपयोगे समापनम्, समापनोपयोगे चाधिक्यम् । तदुक्तम्-श्युक्ताधिक्ये 
विसर्गः स्यादाधिक्यं च समापने! अथ॑ अ्रकल्पिते यच्र सोऽस्थाने स्यात्समुजिज्षितः)' 
इति । तायं यथा-“मातुखो माधवो यस्य पिता यस्य धनंजयः ! स शेते समरे 
श्रीमानमिमन्युर्मदावरः ॥ अन् नियतिः केन वाध्यते" इल्यधिकं वन्तु योग्यम् । 

दवितीयसुदादरति--आक्षेति । रावणपुतोहितेन रावणार्थं सीताधरार्थने कृते जनकपुये- 
हितस्य शतानन्दस्य रावणस प्रदसापूर्वकसुपेक्षाबीजप्रद्दछंनमिदम् । पच्च वाक्येषु 

यसेति बोध्यम् । प्रणयिनी सहचरी 1 इक्रेण रिरोमणिरिव रावणाज्ञा धार्यत इदय- 
न्वयः । एतेना वीरत्वं सूचितम् । तच च्नीणामानभिमतम् । राच्राण्येव नवम्- 
धिकं चक्षुः । साखरद्या कर्मेकरणात् । एतेन धीमलत्वं सूचितम् । शुवा धीमाज्ञन- 
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उत्यत्िद्धुहिणान्वये च तदहो नेदरो भ्यते 
स्याचेदेष न रावणः क चु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥ 

अत्र न रावण इत्येतावतैव समाप्यम् । 
'हीरकाणां निधेरख सिन्धोः किं वणेयामहे ।' 

अत्र रलानां निधेरित्यविरोष एव वाच्यः | 
आवतं एव नाभिस्ते नेत्रे नीकसरोरुहे । 
भङ्गाश्च वख्यस्तेन त्वं सावण्याम्बुवापिका ॥ 

अत्रावते एवेति नियमो न वाच्यः। 
ध्यान्ति नीरनिचोलिन्यो रजनीप्वभिसारिकाः ॥ 

अत्र तमिस्लाखिति रजनी विरोषो वाच्यः | 

'जपातसुरसे मोगे निमभाः फ न कुर्वते ।* 
जत्र आपात एवेति नियमो वाच्यः | 

प्रियः” इद्यनेन वरगुणत्वेनास्यो्तत्वात् । भूतानामीश्वरे पिनाकिनि सिदे । एतेन संप. 
देश्वयेग्रनाभोगित्वं सूचितम् 1 संपदादीनां श्षिवसेवाफरुत्वेनोक्तलात् ! तेन धनवत्व- 
सपि वरुणो कभ्यते । “माता वरयते वित्तं पिता वरयते कम् । कन्या वरयते रूपं 
सोभाग्यमितरे जनाः ॥* इति। सौभाग्यं जनप्रियत्वम् । पदं स्थानम् । दुहिणस्य ब्रह्म 
णोऽन्वये कुटे । एतेन मल्ुकजातत्वं वरयुणः सूचितः । उयेक्षावीजमाह--स्याच्चे- 
देषेति } रावयति पीडनेन लोकान् आतुरान् कयेतीति रावणः ! एष यदि दुरंत- 
त्वेन द्यात्तनामा न स्यात्तदेदग्वरो न रुभ्यत इति । एतेन जनप्रियलख वरयु- 
णस्य वैकल्यं दितम् । वरगुणवत्वं कुत्रापि नास्तीति आद- क न्विति ! कुत्र 
जगति सर्वत्र पुरुषे स्वँ वरयुणाः स्ति \ न कुत्रापीटयर्थः । अच्र पुंसां आतिखिकरू- 
पेण सर्वगुणाभाववत्वं यावत्वेन तु सर्वयुणसद्धाव एव! यद्ध सर्वेषु पुरूषेष्ु मध्ये छत्र 

पुरुषे स्व वरुणाः । न कुचरापीलयर्थः । एतच न रावणोपेक्षाबीजमित्येतत्येन्तम- 
स्थानं तत्र वाक्यार्थसमापनमयुक्तमिलयाह--अञेति । सामान्येन वक्तव्ये विरोषा- 
भिधानमविशेषे विरेषस्तमुदादरति-हीरकाणासिति । अनियमेन वक्तव्ये निय- 
माभिधानमनियमे नियमः! तमुदाहरति-आवते एवेति । मङ्गास्तरद्वाः। वख्यश्ि- 
वृत्यः ! विरोषवक्तव्ये सामान्येनाभिधानं विशेषेऽविरेषः । तसुदादरति-यान्तीति ¦ 
नीरनिचोलिन्यो नीलग्रच्छदपयादरताः । तमिघ्लाु तमोयुक्तयचिष्ठु । ज्योत््लीष्वभि- 
सारिकाणां ज्ुद्कपयावरणमेबोचितम् । नियमो निधारणं तेन वक्तव्ये अनियमेनामि- 
धानं नियमानियमः । तसुदादरति-आपतेति । भोगे विषयोपमोगे निमप्ना एका- 

१, तरङ्गा ध, 
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ननु वाच्यस्यानमिघाने व्यतिक्रमलवम् इप्यादावपेरभावः, 
इह॒ चेवकारस्येति कोऽनयोर्भैदः । अत्राह-- नियमस्य वचनमेव 
परथग्मूतं नियमपरिवृतर्विषयः इति, तन्न । तथा सत्यपि द्वयोः 
रब्दाथदोषतायां नियामकाभावात् । तत्का गतिरिति चेत्, 'व्यति- 
करमृखवम्, इत्यादौ शब्दोच्चारणानन्तरमेव दोषप्रतिमासः । इह 
स्वथेप्रत्ययानन्तरमिति भेदः ¦! एवं च रब्दपरिव्रत्तिसहत्वासद- 
त्वाभ्यां पूर्वैरादतोऽपि शब्द्थदोषविभाग एवं पर्ववसख्ति--यो दोषः 
रब्दपरिव्त्यसटः स शब्ददोष एव । यश्च पदाथौन्वयप्रतीतिपू्ववोध्यः 
सोऽपि राब्ददोषः । यश्याथप्रतीत्यनन्तरं बोध्यः सोऽथाश्रय इति । एवं 
चानियमपरिवृचतितवादेरप्यधिकपदत्वादेरभेदो बोद्धव्यः । असतपरारथत्वे 
तु राममन्मथशरेण इत्यादौ नियमेन वाक्यव्यापित्ाभिषरायाद्राक्यदो- 
षता । जश्छीरत्वादो तु न नियमेन वाक्यव्यापिलम् । 

'जानन्दितखपक्षोऽसो परपक्षान्हनिष्यति ॥' 
अत्र परपक्षं हत्वा खपक्षमानन्दयिष्यतीति विधेयम् । 

'चण्डीराचूडाभरण चन्दर लोकतमोपह । 
विरिदिपराण्हरण कदथय न मां वृथा ॥ 

अत्र विरहिण उक्ती त्रतीयपादस्यार्थो नानुवाचः । 

न्तमासक्ताः । वाच्यानमिधानात्ियमपरिित्तेभदं निरूपयितुमाह-नत्विति! प्रथ- 
ग्मूतं विशेषः । एवं च नियमदयोतकपदानभिधानं नियम परिष्त्तिस्तदितरयोतकपदान- 
भिधानं तु वाच्यानभिधानस्य विषय इति भेदः । गतिः सिद्धान्तः। निरुक्तभदे प्राचीन- 
खरसमप्याद्-एवं चेति। पवस्य तीति! परित्तिः पर्यायशब्दान्तरदानं खार्थ- 
बोधेन निव्रत्तिशेति भावः । नन्वेवममतपरार्थलादो पदार्थबोधानन्तरमेव दोषप्रतिभा 
सादथैदोपत्वमेव, कथं वाक्यदोषलमत आद-अमतेति । नियमेन वाक्यव्यापि- 
त्वात् वाक्यान्वयनव्यतिरेकादुविधायितवात् । अ्छीरत्वाद्यौ त्विति । “न्दम् 
इत्यादावर्थाश्टीरुत्वे हनधात्वादेः पारिभाषिकनिघोतादिबोधकत्वं नियमतो नोपपयते- 
परं तु समभिन्याहारवशात्तात्पयंपयौखोचनया तदर्थकत्वकल्पनेनेति मावः । विधेय- 
तापयीप्ययेोग्ये तात्पयौयेपणं विध्ययुक्तता । तामुदाहरवि--आनन्दिवेति। अभ- 
ति । परपक्षहननखपक्चानन्दनयोद्ंयोरपि विघेयत्वेऽपि परपक्षहननानन्तरमेव ख- 

पश्चानन्दनविधावेव बिधेयतापयौतिरुचिता, परपक्षदननविधौ तत्करणाद्ोषः। नन्व 
विधेयाविमश्यै एव दोष इति चेत् “आनन्दयति पक्षं खं परपक्षं हनिष्यतिः इति 
पाठपरिवतनेनासयो दाहरणं वेदितन्यम् । असुवाद्यविरोषणसय विधिविरोधिवमनु- 
वादायुक्तता । तामुदाहरति--चण्डीरोति । नाचुवायः अलुवाद्यविशेषणत्वेन 
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“टं रागाघ्रृताज्गया युदृदमिद यथेवासियष्टयारिकण्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुूषैयौ च दृष्टा पतन्ती | 

तत्सक्तोऽयं न फिंचिद्भणयति विदितं तेऽस्तु तेनासि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगादवदितुमिति गतेवग्वुर्धिं यख कीर्तिः ॥ 

अत्र विदितं तेऽस्ित्यनेन समापितमपि वचनं तेनेत्यादि पुनर्- 
पूत्तम् । 

जथ रसदोषानाह- 

रससोक्तिः खशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ १२॥ 
यरिपन्थिरसाङ्गख विभावादेः परिग्रहः । 
आक्षेपः करिपतः कृच्छाद तुभावविमावयोः ॥ १३ ॥ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तथा दीश्निः पुनः पुनः| 
अङ्गिनोऽनतुसंधानमनङ्ख च कीतेनम् ॥ १४ ॥ 
अतिविस्टतिरङ्गसख प्रकृतीनां विपयेयः । 
अथानोचित्यसन्यच दोषा रसगता मताः 

रसस्य खशब्दो रसशब्दः श्ङ्गारादिशब्दश्च । क्रमेण यथा- 

'तासुद्रीक्षय कुरङ्गाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत । 
चन्द्रमण्डकमाटोकय् श्र्गारे मय्यमन्तरम् ॥' 

स्थायिभावस्य खश्चब्दवाच्यं यथा-- 
'अजायत रतिन्तस्यास््वयि लोचनगोचरे ॥' 

नोपदेयः । विरहिणा खकदर्थनस्य ब्रथात्वे विधीयमाने विरहिमाणहरख अदवा्- 
चन्द्रविरोषणस्य तद्विधिविरोधिलादिति भावः । आकाह्वितस् कारकस्य क्रियान्वयेन 
समाप्तावपि पुनस्तत्कारकोपादानं निक्तपुनरुक्तलम् । समाप्तपुनरुक्ततवं तु विरेष्या- 
नुषङ्ग एव इद्यनयोर्भेदः । उदाहरति-खञ्चमिति । रगेण रक्तेन आ्रतं टिप्तमङ्खं 
यस्यास्तया, अथ च रागेण सुरतेच्छया आव्रृतं स्तब्धं रारीरं यस्यास्तया । मातङ्गानां 

हस्तिनाम्, अथ च कामराघ्चोन्तपुरषविशेषाणाम् । परपुरषैः शत्रुभिः, सखामिभि- 
नश्च । तत्सक्तस्तादयासिकतासक्तः । अत्रेति । गणयतीति पथैन्तस्य कर्मकारक 
विदितक्रियान्वयेन समाप्तावपि तेनास्मीलयादेः पुनरपादानादिति भावः । स्थायिरसं- 
चारिणोरिति खरब्देनोक्तिरियनुषक्तेनान्वेति । अकाण्डे अकाले । म्रथनादिघ्रयं 
रसस्यैव । प्रकृतीनां नायकोचितधमीणां विपयैयोऽन्यथावर्णनम् । इदमेक्रमनोचिलयम् 4 

साग्द्म ३४ 
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व्यभिचारिणः खश्चब्दवाच्यतवं यथा-- 
“जाता र्ज्ावती सुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ॥' 

उत्र प्रथमे पादे “आसीन्मुकुलिताक्षी सा इति रल्लाया अनुमाव- 
मुखेन कथने युक्तः पाठः । 

“मानं मा कुरु तन्वङ्कि ज्ञात्वा योवनमस्थिरम् ।' 
अत्र यौवनस्थर्यनिवेदनं शरह्गाररसख परिपन्थिनः शान्तरससाङ्ग 

शान्तसेव च विभाव इति शङ्गारे तस्परिप्रहो न युक्तः । 
धवलयति शिशिररोचिषि अुवनतरं रोकरोचनानन्दे | 
ईषदक्प्तकटाक्षा सेरमुखी सा निरीक्ष्यतां तन्वी ॥' 

अत्र॒ रसस्योदीपनार्म्बनविभावावनुभावपर्यवसायिनौ स्थिताविति 
कष्टकल्पना । 

“परिहरति रतिं मतिं छनीते स्खरतितरां परिवर्तेते च मयः | 
इति बत विषमा दशशाख देहं परिभवति प्रसमं किमत्र कुर्मः; ॥' 
अन्न रतिपरिहारादीनां करुणादावपि संमवात्कामिनीरूपो विभावः 

कृच्छरदाक्षप्यः । अकाण्डे प्रथनं यथा-- वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के प्रव- 
तेमानानेकवीरसंक्षये काटे दुर्योधनस्य मानुमत्या सह॒ श्रङ्गारमथनस् । 

अन्यस्म्रकृतिविपथयमिन्नम्। कोऽप्यनिर्वचनीयसख भावः । व्यभिचारिणां खातन््येणोषा- 
दान एव खशब्दवाच्यत्वं दोषः, रसन्यज्जनार्थमुपादने तु न दोषः । यथा छनान- 
्रमुखीति, श्रम विन्रतसुखेति च । खरब्दवाच्यतं- रसादिप्रकषेबोधश्रतिबन्धकम् । 
विरोधिरसान्नपरिमरहसदादरति-मानमिति । रान्तस्येव चेति ! चशब्दो हेतौ । 
विभाव उदीपनविभावः । तत्परिप्रहो यौवनस्थेयैनिवेदनवर्णनम् । अनुभावस्य 
कष्टक्षेपमाह--घवङ्यतीति । रिरिरयेचिषि चन्द्रे यातिप्रयल्ेनाप्यमभ्रमाना 
सेद्यर्थः \ अनरेति । आङम्बनं नायिका । उदीपनविमावाश्वन्द्रकटाक्चमोक्च॑मन्दहासाः। 
एषां बहुत्वेऽप्युदीपनविभावत्वेनेकलमिति द्विवचनोपपत्तिः । अनुभावपथवसायिनौ 
श्रणिधानेनादुभावस नायकचश्चुःप्रसारणसख बोधक । नायक -खङ्ारिवनिश्वायका- 
मावाद्रदयनुभावस्य नायिकायां चक्षुभ्प्रसारणस कष्टकृत्पनया आक्षेपः । नायकस्या- 
र्ज्ञ(रित्वे दशंनाभावस्यापि संभवात् तादशसमयें ताद्शनायिकायां मुनेरपि रायो 
मनःक्षोभो मवतीलयौत्सर्जिकमेव चश्चुःसारणमिति कष्टकल्पना ! विभावस्य कष्टक- 
त्पनामाद-परिहरतीति । अच्रायमिति कवृपदमूह्यम्। रति वस्लन्तराभिरषम् । 
स्खरुतितरां भूमौ शशं पतति । परिवर्तेते पाश्वैपरिद्रत्ति करोति । विषमा दुष्प्रतीकारा । 
दशा अवस्था । छच्छ्रादाक्चेप्य इति । प्रकरणादिम्रतिसंधानमेवात्र कृच्छ्रम् । 

१. "मोक्षः इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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छेदो यथा- वीरचरिते राधवभागवयोधीराधिषूडेऽन्योग्यसंरम्भे 
कैङ्कणमोचनाय गच्छामीति राघवस्योक्तिः | 

पुनः पुनर्दीपियथा--कुमारसंमवे रतिविर्पे । 
अङ्गिनोऽननुसधानं यथा--रलावव्यां चतुर्थेऽङ्क बा्रव्यागमने 

सागरिकाया विस्मृतिः । 
^~. © + +£ मे ® 9 

अनङ्गसख कीतनं यथा--कपूरमञ्जयौ राजनायिकयोः खयं छृतं 
वसन्तस व्णनमनादत्य बन्दिर्बणितस्य ध्रशंसनम् | 

अङ्गस्यातिविस्तृतियेथा-किराते खराङ्गनाविलासादिः 

प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति। तेषां धीरोदात्ता- 
दिता । तेषामप्युत्तमाधममध्यमत्वम् । तेषु च यो यथामूतस्तस्यायथा- 

© = ४९ थ धी वणेने प्रकृतिविपय॑यो दोषः । यथा--धीरोदात्तस्य रामस्य धीयोद्धतव- 
छद्मना वालिवधः । यथा वा--कुमारसंमवे उत्तमदेवतयोः पार्व॑ती- 

प्रवतेमानः खपुत्रादिरूपानेकवीराणां संक्षयो यत्र तस्मिन् । धाराधिकूढे आरग्धे । 
रतिविाप इति } शविर्लाप विकीरणैमूषेजाः इत्युपकम्य॒घारावाहिककरुणरसे 
प्रवीतिते पुनर्मधोरागमने (तमवेक्ष्य रुरोद सा श्शं सनरससंवाधसुरो जघान साः ईदया- 
दिना तदुहीपनं कृतम् 1 अङ्गिनः प्रधानसख । वाथ्रव्यागमन इति । सागरिकायाः 
परितृण्रह्यदागतः कञ्चुकी बाभ्रव्यः । अनङ्गखख रसादुपकारकस्य । अङ्गस्याप्रधानस्य । 
भरक्रति विपर्ययमुदाहवुं अकृतीराह--गरकृतय इति । नायका इयर्थः । दिव्या देवा- 
सुरयक्षगन्धर्वराक्षसादयः । अदिव्यास्तदितरे मादुषादयः । दिव्यारिव्याः प्रागेगोक्ताः । 

तेषां दिन्यादिनायकानां धीयेदात्तादिता । उत्तममध्यमाधमलमपि प्रकतिरिदयर्थः । 

दिव्यादीनामनुचितवर्णनं प्रकृति विपर्ययस्तज्ज्ञापनाय तेषामदुविततं वणैनी्यं व्ण. 

यामि । यथा-“रतिस्तथेव दासश्च शोक आश्व्यैमेव च 1 दिव्यानासुचितं वण्यमदि- 

व्योत्तमनेतृवत् ॥ किं दु संमोगदज्ञासे वर्यो नोत्तमदेवयोः । सदयः फलप्रदः कोधो 
,.  -----~-~-~---~--~-------~ ~~~ 

1. कङ्कणमोचनायेति । कङ्कणमोचने बिवाहदरमदिनोत्सवः | अक्राण्डे तथाकथनं 

व्याजनिगैमनप्रलायकत्वाद् रामभद्रस्यावीरस्वपयवसतायीति । 

2. बाञ्रव्यागमन इति । वाञ्नव्यागमने विजयवनेव्रत्ताकणनदितमनसा राज्ञा साग- 

रिकाया नाममा्रसाप्ययहणाद्विस्मृतिः } तेन नाटिकाभ्रतिपा्ः शृङ्गाररसो विच्छिन्तप्राय 

दति दोषः ॥ 

8. प्रक्नसनमिति । "जह किल णिवेदिदं बन्दिः इत्यादिना विदूषकोक्तिपयन्तेन 

संदमण बन्दिविणित्तस्य वसन्तस्य वर्णनं पकरेतरसानुपयोगित्वादनुचितम् ॥ 

१, ‹ संमामे, घ, २. यःक, ३, “वीरोदात्तादिभावः" क. 
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परमेश्वरयोः संभोगश्रङ्गारव्णेनम् } “इदं पित्रोः संभोगवणेनमिवाल- 
न्तमचुचितम्' इत्याहुः । 

अन्यदनौचित्यं देशकालादीनामन्यथा यद्वर्णनम् ! तथा सति रहि 
काव्यस्यासत्यताप्रतिमासेन विनेयानास॒न्मुखीकारासंमवः । 

एभ्यः पृथगलंकारदोषाणां नेव संभवः । १५॥ 
एभ्य उक्तदोषेभ्यः । तथा हि-उपमायामसाददयासमवयोरूपमा- 

नस जातिप्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वयोरथीन्तरन्यासे उसेक्षिताथंसमथ॑ने 
चानुचिताथत्वम् । कमेण यथा-- 

“ग्रामि काव्यद्चिनं वितताथेररिम्? 

घरङकव्यादिविवजितः ॥ उत्साहः खगेपातार्गमलयब्धिलद्भनादिषु । दिव्यानामेव नेतुणां 
वर्ण्यते उचितो बुधैः ॥ स्यातं रोकपुराणादौ यचान्यत्छादवाधितम् । वर्णनीय- 
मदिन्यानामन्येषां तूभयं बुधः ॥ पृज्यादौ तु तच्रभवन्भगवच्निति चोच्यते । भद्य- 
रकेति राजादौ परमेशेति चोच्यते ॥ इवयाद्यचितमेतेषां विरुद्धं दूषणं भवेत् ॥ अ- 
न्येषां दिव्यादिन्यानायुभयं दिव्यसाघम्यमदिव्यासाधरम्ये चोचितमिदर्थः । यथा-- 
अजनस्य खःपातालादिलद्घनोत्साहः श्रूव्यादिरहितः कोधश्च । देश्काखादीना- 
भिति } देदोऽद्रिवनराष्रादिः, कारो राचिदिनतेवः, तदनौचिदयम् 1 क्रमेण यथा-- 
कपूरपादपामशीं सुरभिर्मल्यानिलः । कटिद्गवन संभूता खगग्राया मतङ्गजाः ॥ चोलाः 
कारागुरूदयामाः कावेरी तीरभूमयः ॥* अचर मख्य कपूरढक्षसय कटि्गवने दस्व्युत्पत्ते- 
शोलेषु कालागुरूणामसंभवादनोचिलम् । पद्धिनी नक्तसुच्निष्रा स्फुरयहि कुमुद्वती । 
मधुस्त्फुषनिचुखो निदाघो मेघदुर्दिनः ॥ श्रव्यहंस्मिरो वषो शरदो मत्तवर्दिणः । 
हेमन्तो निर्मखादिदयः शिशिरः शाध्यचन्दनः ।` आदिपदेन खोकजातिवयःग्र्रतीनां 

ग्रहणम् । (चराचराणां भूतानां प्रढत्तिरलकसंक्ञिता" । तदनौ चिद्यं यथा--आधूतकेषरो 
दस्ती तिग्सशबगस्तुरक्गमः । गुरुसारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरदमः ॥" इद्यायनोचि- 
लयस्य न केवरं रसापकषैकत्वं दूषकताबीजम्, काव्यख प्रवृत्तिनिद््युपदेरपरलव्या- 
घातकलमपीलाह-तथा सतीति } अयथावर्णने सतीलर्थः । असलयताप्रतिमासेन 
अग्रामाण्यग्रतिपत्त्या । विनेयानां घमेदिजिज्ञासूनाम् । काव्याव्ययने अ्रचरत्तिरन्युखी- 
कारः । नन्वसादद्यादीनाम रंकारदोषाणां परम्परया रसापकर्षकत्वेन कान्यदोषरलसंभ- 
वात्काव्यदोषाणां पञ्चविधल्मनुपपन्नम्, अतस्तानुक्तदोषेषु यथायथमन्तमावयति-ए- 
भ्य इति ] निरुक्तकाव्यदोषेभ्य इलर्थः। प्रथग्िन्नानाम् । तथा चोक्तदोपेष्वेषासाद्दया- 
दीनामन्तमव इति भावः! अन्तमावभ्रकारमाह-तथा इति 1 उपमायामसाद्दया- 
संभवयोरलुचितार्थलं॑पथेवसखतीद्यध्याहुतेनान्वयः । एवमग्रेऽपि 1 साधारणधमोप्र- 
सिद्धिरसादद्यम् 1 उपमानाप्रसिद्धिरसंमवः । ग्रञ्चामीति । आलुपूष्यां निवेरायामी- 
लर्थः । काव्यं शश्छीवेत्युपमाने समासः । एवमग्रेपि । न चात्र रूपकसंमवोऽपीति 
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“प्रज्वरुजक्धारावन्निपतन्ति शरासतव ॥ 
"चण्डाल टव राजासौ संमरामेऽधिकसाहसः ॥ 

“कपूरखण्ड इव राजति चन्द्रविम्बम् ।' 
"ह रवन्नीरुकण्टेऽयं विराजति शिखावलः ॥ 
(सनावद्विसमानौ ते" 

“दिवाकराद्रक्षति यो गुदा ङीनं दिवाभीतमिवान्धकारम् | 
श्ुदरेऽपि नूनं चरणं प्रपते ममत्वसुचैःरिरसासतीव ॥ 

एवमादिषूयक्षिताथखासं म्ततयैव प्रतिभासनं खरूपमित्यनुचितमेव 
तत्समथेनम् । यमकसय पादत्रयगतयाप्रयुक्तलवं दोषः । यथा-- 

(सहसामिजनैः क्ििग्पेः सह सा कुञ्लमन्दिरम् । 
उदिते रजनीनाये सहसा याति सुन्दरी ॥' 

उरक्षायां यथाङब्दस्योसक्षायोतकववेऽवाचकतवम् । यथा-- 
“एष मूर्तो यथा धर्मः क्षितिपो रक्षति भितिम् | 

एवमनुप्रासे वृत्तिविरुद्धस्य प्रतिक्रख्वणत्वम् । यथा-- 
'जओवड्द् उचछटद-' इत्यादो । 

वाच्यम् । तस्यापि साददयमूलकत्वेन तत्रापि तदहोषतादवस्थ्यात् । अचर कान्यशशिनो- 
र्थररम्योश्च कथित्साधारणो धर्मो न प्रसिद्धः । कान्यशरिनोराहादकलसरूपेकधमेसं- 
मवेऽप्य्थरदम्योनै तादशधर्मः संभवतील्यवधेयम् । उपमानासं %"..दाहरति--प्रञ्व- 
दिति । तत्र विकर्मणो ज्वलनस्य जङे बाधात्तद्धिशिष्टानां तासामसंमवः । उप- 
मानख जातिन्यूनवसुदाहरति- चण्डः इवेति ! अचर चण्डार्पदसुपमेयस्याति- 
नीचलं व्य्ञयतीललुचितार्थम् । उपमानख प्रमाणन्यूनलमुदाहरति--कपरेति। 
अनच्रोपमेयस्य चन्द्रविम्बस्यातिश्चु्रखन्यज्ञकं कपूरखण्डपदम् । उपमानस्य जालयधि- 
कलसुदाहरति-हरवदिति । रिखावरो मयूरः । उपसानसख् ्रमाणाधिकलसुदाद- 
रति- स्तनाविति ! अच्र सनयोरतिमदतत्वव्यज्ञकमद्िपदमनुचितार्थम् । उस्रेक्षि- 
तार्थसमर्थनमुदाहरति--दिवाकसदिति । उत्मेक्षितार्थस्याचेतनान्धकारत्राससा- 
संमूततया संभावनाविषये वस्ुन्यद्रत्तितया प्रतिभासनखरूपमारोपणमानरमचुचितमे- 

वेति समर्थनं न मिथ्येद्युपपादनं तच्ासंभूते वस्तुनि न संभवतीति भावः । पाद्- 
जयगतस्य पादत्रयमान्र्रृत्तिवसय अप्रधुक्तत्वं' नाम दोषः खरूपमिति पूर्वैणान्वयः । 
सहसा अविचारेण । सह साधम् । सा प्रसिद्धा । सहसा हासयुक्ता । वत्तिविरुदत्वख 
अक्ृतरसविरोधिरसानुगुणवर्णवरितत्वख । आवह्ड इति । अच डङ्गारविरोधि- 

१. (कुञ्मन्दिरे' क. 
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उपमायां च साधारणधर्मसयाधिकन्यूनत्वयोरधिकपदत्वं न्यूनपदत्वं 
च | क्रमेणोदाहरणम्-- 

'नयनज्योतिषा माति रभुभतिसितद्युतिः 1 
विद्युतेव शरन्मेघो नीख्वारिदखण्डधृक् ॥ 

अत्र भगवतो नील्कण्ठत्सापरतिपादनाचतथंपादोऽधिकः । 
'कृमलालिङ्गितस्तारहारहारी मुरं द्विषन् । 
वियुद्धिभूषितो नीकजीमूत इव राजते ॥' 

अन्नोपमानस्य सवखाकतवं वाच्यम् । 
अस्यामेवोपमानोपमेययोर्छिज्गव चनमेदस्य काटपुरुषविष्यादिभेदस्य 

च मयप्रक्रमत्वम् । क्रमेणोदाहरणम्-- 
(युधेव विमङ्श्न्द्रः 
'ज्योत्छाश््व सिता कौतिः ।' 

'काप्यमिख्या तयोरासीद्रजतोः शुद्धवेशयोः | 
हिमनिर्जक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ 

अत्र तथामूतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न खल्वासीत् । अपि उ 
सवेदापि भवति । 

८ऊतेव राजसे तन्वि ॥' 
अत्र रता राजते, त तु राजसे । 

चरं जीवतु ते सूनुमीकैण्डयमुनियेथा ।' 
अच्र मार्कण्डेयमुनिर्जीवत्येव न खचस्वेतदस्य जीववित्यनेन विधेयम् । 

~~ मा जाता त शति क = 

वीरादयनुगुणटकारधटितलमयुप्रास्सखय । भगवतः शंभोः । अप्रतिपादनात् अप्रतियो- 

गात् । तत्प्रयोगे तु तदुपथोगसंभवान्नाधिकलतवम् । तारहारहारी शद्धहारहारी । मुरं 

द्विषन् श्रीकृष्णः । वाच्यं वक्तु योग्यम् । तदकथनान्युनपदत्वमिलर्थः । अस्यामेव 
उपमायामेव । सुधेव विमल इति । अत्र पुंलिङ्गस्य विमरुधायामन्वयासंभवा- 
छिङ्गव्यलययेनान्वथः । एवं च प्रकान्तलिङ्गभङ्गः 1 वचनभेदमाद-ज्योत्छा इवेति । 

अत्र वचनव्यल्येन प्क्रान्तवचनभङ्गः। काल्मेदसुदादरति-कापीति । अभिख्या 

दोभा । तयोः दक्षिणादिीपयोः । अ्रोपमानेऽतीतकारख वाघद्रतमानोहेना- 

न्वय इति ग्रकान्तकालमङ्गः । पुरषमेदसुदाहरति-कतेवेति । अत्रोपमाने मध्यम - 

पुरुषान्वयस् बाधातस्रथमयपुरुषोहेनान्वयसुपपादयति--छता राजत इति । अत्र 
मरकरान्तपुरुषभङ्गः । बिधिमेदमाह-चिरभिति ! एतजीवनम् । अस माकेण्डेयस्य । 
विधेयं विधिविषयः । अच्रादिपदग्राह्याया अभीष्टशेसनकूपाया आशिष एव मेदः, 
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इह तु यत्र लिङ्गवचनभेदेऽपि न साधारणधर्मस्यान्यथामावस्तत्र न 

दोषः । क्रमेणोदाहरणम्- 
“मुखं चन्द्र इवामाति ॥' 

^तद्वेशोऽपद्योऽन्याभिः खीभिर्मघुरताभृतः। 
दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥ 

०८ क पू = ध् न ४ 
पूर्वोदाहरणेषूपमानोपमेययोरेकस्येव साधारणधमेणान्वयसिद्धेः प्रक्र 

न्तस्यार्थसय स्फुरोऽनिबीहः । एवमनुप्रासे वेकल्यसार्थत्वम् । यथा-- 

"अनणुरणन्मणिमेखल्मविरर्चिञ्चानमञ्चमञ्ञीरम् । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥? 

न तु व्रिष्यादिवीथ संकत्पभेदोऽये्यभ्युपायता । शब्दव्यापारभेदो वा कायभेदो- 
ऽथवा विधिः ॥ › इत्युक्तपञ्चविधस्य विधेः असंभवात् । विधिभेदस्योदाहरणमेवं 
वोध्यम् । व्वमूरियं दूर विसुक्तमङ्गा गङ्गेव मे योधमनुप्रयातु ! ययारिसना विभटाः 

घरकरामं नक्षयन्द्यधमीं इव खेदसाध्याः ॥ अत्र गङ्गा प्रयाति, चमूः ्रयातु, इति 
प्रकरान्तविधिभङ्गः ! साधारणधर्म निर्दिदयमानस्रामान्यस । अन्यथाभाव उपमा- 

नान्वयानुपयोगिलम् । न दोषो नोपमादोषः । भस्नप्रकमत्रसय ठु प्रसक्त्यभावन 
तच्निषेघस्यात्र न संमवः । मुखमिति । अत्राभीतीति उपमानेनाप्यन्वेति । वचन- 
भेदेनापि दोषाभावमाह-तद्धेश् इति । तस्याः वेशः परां शोभां दधते स धार- 
यति स । (दध धारणे" आत्मनेपदी एकवचनान्तः । वेदः कीदशः । अन्याभिः 

छीमिरसद्योऽसाधारणः । मधुस्तया सौन्दर्येण खतः पूरितः । विभ्रमाः सरवि. 
रसाः । अपि च परं रोभां दधते घास्यन्ति । (इधाञ् धारणपोषणयोः" बहुवच- 
नान्तः ! ते कीदशाः । अन्याभिः द्ीभिरसद्शोऽसाधारणः । अत्र क्रिबन्तः सट 

कदाब्दो जसन्तः । तथा मधुरतां बिभ्रतीति मधुरताश्तः । क्विबन्तस्य जसि रूपम् । 

अव्रासद्श इल्यादिपदानां छेषेणोपमानान्वययोगिलम् । एतदुदाहरणानां पूदाह- 

रणपेक्षया वैलक्षण्यं ददीयितुं पृोदाहरणेषु मसप्रकमल॑दशैयति--पूवे इति । 
एकसैव उपमेयसैव । साधारणधर्मणान्वयसिद्धेरिति । योग्यलादिति 
दोषः । प्रक्ान्तार्थस् आकाह्ितसाधारणधरमैस्य । अनिवाँहः उपमानेनान्वयस्याु- 

पपत्तिः । अयोग्यलादिति रोषः । लिङ्गव्यययादिना योग्यसामान्याधिकरण्योपपादने 
प्रथमोत्थापिताकाह्भ विषयीह्रतेन प्रकारेण पश्वादनुक्तिरिति भभ्रकसलमिति भावः । 

अत्रोभयान्वयामिग्रायेण अुक्तस्यैकतरान्वयसंमवेऽभवन्मतयोगलम्? इद्यपरे । 

अनुप्रासस्य वैकल्यं रसायुत्कषौनाधायकलम् । तत्र मुख्या्थाजुपकारिलरूपाुार्थले 
पर्यवस्यति । तदुदादरति--अनण्विति । वेदयाविरक्तख वचनमिदम् । हे अर्- 

१. भ्सामानाधिकरण्य~ इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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एवं समासोक्तौ साधारणविद्रोषणवद्ञादयराथंसख प्रतीतावपि पुन- 

ससख चब्देनोपादानसयाप्रस्ततप्रसंसायां व्यञ्जनयैव प्रस्वुताथोवगतेः 

राब्धेन तदमिधानस च पुनरूक्तत्वम् । कमेणोदाहरणम्- 

'अनुरागवन्तमपि रोचनयोदेधतं वपुः सुखमतापकरम् । 

निरकासयद्र विमपेतवघ्चं वियदाख्यादपरदिग्गणिका ॥ 

अन्रापरदिमियेतावतैव तस्या गणिकां प्रतीयते । 

“आहतेषु विहङ्गमेषु मश्चको नायान्पुरो वायेते 
मध्ये वां घुरि वा वसंस्तरणमणिधत्ते मणीनां धुरम् । 

खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजखिनां 

धिक्सामान्यमचेतसं प्रभुमिवानासरष्टतत्वान्तरम् ॥' 

अत्राचेतसः प्रभोरमिधानमनुचितम् । 

णचरणे, तव परिसरणं स्वतो गमनं पुंसां रणरणकं कामचिन्तामकारणं कुरुते । 

“विन्तारणरणं च तत्” इति कोषः । कीदृशम् । अनणु अनत्पं यथा स्यात्तथा 

रणन्ती मणिमेखला य॒त्र । अविररं घनं शि ्ानं साब्दायमानं मन्ञु मज्ञीरं यन्न 

तादृशम् ¦ लघुरेफलकारादिधटितानुग्रास्रख माधुयं तिशयनव्यज्ञनेन रशृङ्गारदेरेवोप- 

कारिलमनत्र, पुनः पर्यवसितार्थस्य वेद्याविरागस्य न किंचिदुपकारिमिलयपुशटा्थलम् ॥ 

परार्थस्य रूपकख उपमानख वा । अनुरागवन्तमप्रीति । अनुरागो रक्तिमा.प्रेस च। 

निरकासयद्धीपान्तरं प्रापयामास, अथ च दूरीचकार । अपेतवसं निष्किरणम्, निधनं च 

अपरदिकर पश्चिमदिक् । यजेति । यथा रविमित्येतावतेव तस्य ॒अुजङ्गलं प्रतीयते 

तथैवेति भावः। आहूतेष्विति। अत्र यत्तदर्थयोराकाह्या काभः 1 तमचेतसं सदस- 

द्विवेचनारूपचेतनारहितं सामान्यं जनं धिक् । अनासृष्टमनाकलितं तच्वान्तरं वस्तूनां 

विषो येन ताद प्रुमिवेति। सद सद्धिवेचनरदितत्वं दरोयति--आहतेष्विति । 

विहङ्गमरब्देना्तेषु दंसकोकिखादिष्ु अहमपि विहायोगमनाद्विहङ्म इति मत्वा पुर 

आयान् आगच्छन्. मशको येन न वायते । यख धुरि यानमुखे वध्ये वा अथाँदुप- 

स्थितस्य यानेव मध्ये वा वसंस्तृणमणिस्तृणाक्षैको मणिरल्पमणियोनशोभाजन- 

कमहामणीनां धुरं साम्यं धत्ते! यानस्य पश्वाद्धागस्तावत्तृणमणे; स्थानं तद्धिनन 

म्यादै तद्धिन्यासात्त्खामिनोऽबिवेचकत्वमिति भावः। धूः ची छ्ीवे यानमुखम् 

इति कोषः । “सध्ये वा धुरि वा वसन् इति पाठो न रमणीयः । अनन्वयत् । ख्. 

द्योतोऽपीति । पुर इद्यदुषज्यते 1 यख पुरः खयोतोऽपि तेजस्विनामपि मध्ये 

प्रचलितुं गन्तुं न कम्पते । न बिभेतीलयर्थः । अच्राप्रस्तुतेन तादशासामान्येनैव वि- 

रेषसाचेतनसख प्रभोरभिन्यक्तिरिति तद्भिघानमदुचितमिखयभिप्रायेणाह--अ- 
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एवमनुप्रासे प्रसिच्यभावख ख्यातविरुद्धलम् । यथा- 
“चक्राधिष्ठिततां चक्रो गोत्रं गोत्रमिदुच्छितिम् । 
वृषं बरूषभकेतुश्च मायच्छन्नस्य भूभुजः ॥? 

उक्तदोषाणां च कचिददोषतवं कचिद्धणत्वमित्याह-- 

वक्तरि क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये सयुद्धते | 
रोद्रादौ त॒ रसेऽलन्तं दुःभवत्वं गुणो भवेत् ॥ १६ ॥ 

एषु चाखादखरूपविरोषातममकतया सुख्यगुणपरकर्षोपकारिव्वाद्रण 
इति व्यपदेशो भाक्तः । कमेण यथा-- 

^तद्विच्छेदङृयस्य कण्ठटुदितप्राणस मे निर्दयं 
कूरः पञ्चशरः शरेरतिशिते्भिन्दन्मनो निर्भरम् । 

भ अ 

शंमोभूतकृपाविधेयमनसः प्रोदामनेत्रानल- 
ज्वालजाककराठितः पुनरसावासतां समस्तासना ॥' 

चेति । एवमिति । प्रसिच्यभावसख अनुप्रासितपदार्थयोर्विंवश्चितेऽन्वये लोकतः 
राच्तो वा प्रसिद्धिविरहसख । चक्राधिष्ठितताभिति ! मण्डराधिकारिलमिदर्थः। 
चक्री विष्णुः । गोत्रं वंशम् । गोत्रभिदिन्द्रः । उच्छ्रितम् उन्नतम् । च्रषं पुण्यम् १ 
बरृषभकेतुः हिवः । प्रायच्छदृत्तवान् । अत्र कव्रैक्मनियमेन स्तुतिरयुप्रासायुवोधे- 
नेव प्रतिपादिता, न पुनः पुराणेतिहासादिषु तथा प्रतीतिरिति प्रसिद्धविरदः । संप्रति 
दोषाणां निलत्वानिदयतप्रतिपर्य्थमनियदोषानाह-उक्तदोषाणामिति । क्- 
चिदिति} यत्र रसादीनामपकषैकत्वं प्रकर्षकत्वं च नासि तत्रेदयर्थः । यत्रतु 
सादीनामपकर्षैकलं नासि, प्रत्युत प्रकषैकव्वमेव, तत्र गुणत्वम् । तत्र दोषोदृश- 
कक्रमेण यथासंभवं तान्ददोयति- वक्तरीति । कोधसंयुक्ते वक्तरि उद्धते प्रतिपाये 
व सति दुःश्रवत्वं गुणः । रेद्रादिरसे पुनरयन्तं गुण इयर्थः ! आदिशब्दाद् वीर- 

वरीमत्सयोग्रंहणम् । नयु युणानां रखधर्म॑त्वं त्रिविधत्वं च वक्ष्यति, दुःश्रवत्वादीनां 
तदुभयामावात्कथं गुणत्वमिदयत आदह-एषु चेति । दुःप्रवत्वादिष्विय्थः । आ- 
्रादानां रसानां खरूपविरषात्मकाः साघम्यविरोषरूपा ये सुख्यगुणा माधुयोदयः 
तत्कृतो यः प्रक्ष रसाद्यु्कषैसतस्योपकारित्वात् अयु्कूरुत्वात् । व्यपदेरो गोणन्य- 
वहारः । तद्धिच्छेदे ति । भूतेषु जन्दुश्ु या कृपा तदायत्तमनसा 1 कराल्ितो दग्धः । 
भ्रसो पश्चरारः । समस्तात्मना शर्वेररीरेण । पूवं भौतिकं ररीरं दग्धम्, इदानीं 
रस्य लिङ्घररीरमपि दह्यतामिति भावः । अचर कोधस्याखाद्यमानत्वेऽपि प्राकरणिक- 

तया प्रधानत्वेन रतेराखायमानत्वच्छृङ्गारत्वमेव, न तु रोद्रत्वम् । अत एवाह- 

१० "युक्त" क-ख-ग्, 
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जत्र श्रङ्गारे कुपितो वक्ता | 
“मूयेव्याधूयमानधष्वनदमरघुनीरेरुकलछोकजाखो- 

दूताम्भः क्षोददम्भाव्रसमममिनमःक्षिप्तनक्षत्ररक्षम् । 
ऊरध्वन्यस्ताद्धिदण्डञ्रमिमररमसोच्यचचमखस्वेग- 

आन्तब्रह्माण्डखण्डं पमवितरतु रिवं राभवं ताण्डवं उः | 
अत्रोद्धतताण्डवं वाच्यम् । इमे पये मम॒ । रौद्रादिरसत्वे तद्धि 

तयापेक्षयापि दुःश्रवत्वमलयन्तं गुणः । यथा-- 
उत्कृत्योत्कृत्य कत्तिम्--' इत्यादि । 

अत्र बीभत्सो रसः । 

सुरतारम्भगोष्टयाद वीरत्वं तथा एनः | 
तथा पुनरिति गुण एव | यथा-- 

"करिहस्तेन संबापे प्रविदयान्तर्विखोडिते । 
उपसपनध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ॥ 

अन्न ्धार इति । वाच्यखोद्धयत्वे दुःश्रवत्वं यृणसुदादरति-मरूधति । मूर 
व्याधुयमाना कम्पमाना ध्वनन्ती शबव्दायमाना या अमरघुनी गङ्गा तखा लों च्रं 
यत् कषेख्जारुं महातरन्नसमूहस्तस्मादु दूता उर्क्षिप्ता ये अम्भःक्षोदा जलबिन्दवः 
तां दम्भाच्छखात्। अभिनमो नभतति क्षिप्तं नक्ष्रलक्षं तारासमूहो यत्र तत् । 
ऊर्वं न्यस्तोऽद्विदण्डस्तसख अरमिभरेण अआरमणातिदायेन यो रभसो वेगस्तस्मादुयन् 
जायमानो यो नमखान् वायुस्तस्य प्रवेगेन भ्रान्तं कुलार्चक्रवत् ध्रमिमापनं ब्रह्मा- 
ण्डखण्डं यत्र तत् । अत्र ताण्डवसय लोकसंदारकारित्वादुद्धरलम् । एतद्धितयपे- 
क्षया कुड वक्तसमसुद्धतवाच्यायेक्षया । रद्र इुः्नवत्वं यथा मम-श्षिप्तोभक्षत्रपक्च 
मयि सति खतरा क्षत्रडिम्भेन दमोश्वापाचायंस्य चण्डध्वनि धनुरधुना ध्वंसितं धिक 
तितिक्षाम् । संघव्याङकण्डधारं कठिनमतितरां तस्य कण्ठे कुठारं ब्रीडापीडम्बुराश्ः 
परिभवसरितश्वाद्य पारं प्रपये ॥° अत्र कोघस्याखाद्यमानतया मावस वक्तः कु- 
द्तया च सुतसां दुःश्रवत्वसख गुणत्वम् । सवेधा आलखादरहिते कान्याभ्यासे दुः्ध- 
वत्वादीनां न दोषत्वम्, न वा गुणत्वम् 1 काव्यधमोणां दोषयुणानां तच्राप्रवेलयात् । 
अश्टीरुत्वस् गुणलमाह--सुरतेति 1 खरतख्यारम्भश्वे् यखास्ताद्यगोष्ठी आदि- 
यैस तत्र । करिहस्तेनेति } साधनस्य सेनाया अन्तर्मध्ये प्रविद्योपसपेन् गच्छन् 
पुखर ध्वजः केतुर्विराजते । कीरो । संबावे नराश्वादिनेविच्येन दुष्प्रवेशे । प्रवेरो- 
पायमाह--करिहस्तेनेति । करिणां हस्तेन दण्डय विरोडिते विस्फारिते । अत्र 
टिन्ञस्य व्यज्ञनस्यापि प्रतीदयश्टीट्तम् । तथादि-साघनस्य भगसयान्तमंध्ये 
विदय उपसप॑न् गतागतं र्वन् पुंसो ध्वजो मेहनं विराजते । क्ये । संबाधे 
संकुचिते । तस्प्वेशोपायमाह- करयति । करिदस्तेन कामज्ाल्नोक्तङ्चिम्- 
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अत्र हि सुरतारम्भगेष्ठयां “र्थः पदैः पिलुनयेच रहस्यवस्तु, इति 
कामराख्थितिः ! आदिच्न्डाच्छनकथाप्रभुतिषु बोद्धव्यम् । 

सयातामदोषौ श्ेषादो निहताथौप्रयुक्तते ॥ १७ ॥ 
यथा-- 

"पर्वतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतं गहनम् । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भः पतन्नमत ॥ 

अतरन्द्रपक्षे पवित्रर्ब्दो निहताथः । सिहपक्षे मतङ्गकरब्दो मातङ्ग- 
ृऽप्रयुक्तः 

गुणः खादप्रती त्वं ज्ञत्वं चेदकवाच्ययो 
क-म 

लिङ्गेन विरोडिते । तच संसक्ताम्रतजंन्यनामिकाष्रष्टारूढमध्यमारूपम् । तदुक्तम्-^त- 
जन्यनामिकायुक्ते मध्यमा पृष्ठतो यदि । करिहस्त इति प्रोक्तः कामशाच विशारदैः ॥° 
इदं व्रीडाव्यज्ञकमशटीरुत्वम् । गुणत्वसुपपादयति--अचहीति । पिद्धनयेत् सूच- 
येत् 1 रहस्यं गोप्यम् । कामश्ाश्नसय स्थितिनियमः । रहस्यव्यज्ञनस्य सुरतेद्रे्ादकू- 
रत्वाह्ुणत्वमिति भावः ! रामकथापश्चाताष्वाते । प्रखतिराब्दादैरागयोत्पादकक- 
धाम्रहणम् । तत्र यथा--"उत्तानोच्छूनमण्डूकपारितोदरसचिमे । छदिनि च्लीव्रणे स- 
क्तिरछमेः कख जायते ॥` अत्र जुगुष्साश्टीर्त्वख गुणत्वम् । प्रखर तिशब्द्त् छद्यक- 
थादीनां ग्रहणम् ! छद्यकथा छलोक्तिः । अमद्चरुश्टीरख्तसय गुणवत्त्वं छद्यकथाया 
यथा--निवौणवैरदहनाः' इति । कुरूणाममद्गरसूचनं नटस्य वचनमिदम् । अव्र 
प्रहामादयः शब्दा मरणरूपामङ्रसूचका अपि चछ्द्योक्तौ गुणा एव । पर्वतेति । हे 
जनाः, प्रथिव्यां पतत्सुरसरिदम्मो गङ्गाजर् यूयं नमत । कीद्यम् । पर्वतभेदि हि- 
माख्यमेद्करम् । पवित्रे पावनम् । नरक पारलोकिकदुःखस्य जें विनाराकम् । 
वहुभिर्मतं पूजितम् । गहनं महावेगित्वात् दुरवगाहम् । हरिमिव विष्णुमिव । पर्व- 

तभेदी गोवधनोद्धारी स चासौ पविन्रश्वेति तम् । नरकस्य नरकनाघ्नोऽसुरख जैत्रं 
विनाशकं पराजयकरम् ! गहनं इुर्बोधतत्वम् । हरिमिव इन्द्रमिव । पर्वतानां पक्ष- 
च्छेदकत्वात् पवेतभेदी । पवि वज्रं त्रायते धास्यति पवित्रः । स चासौ स चेति 
तम् । जैत्रं जयरीलम् । नरक मदुष्यख बहुमतं खं पूजितम् । गहनं दुजेयम् । 
टरिमिव सिंहमिव । श्छृगाणां च सगेन्द्रोऽदम्” इति स्मरणात् सिंहस्य बन्द्नीय- 
त्वम् । पर्वतभेदी गिरिगहरमाश्रयतेन सोऽखास्तीति । पवित्रो देवरूपत्वात् । नर- 
कस्य मनुष्य जच्रम् । बहून् मतङ्खान् हन्तीति तम् । ज्ञत्वं संकेताभिज्ञत्वस् । 

1, अप्रयुक्त इति । यथावा मदीये दद्रकण्ठववे--वापीपु स्फुटितारविन्दततयो 
गजासु चोण्डत्रजाः म्रास्तदेपु महीमहेन्द्रर्ल्ना वेरेपु वेदयाङ्गनाः । उदैरेयु सरोवर 

द्रववनीङ्कजेपु शङ्धारिणो रागं कन्दख्यन्ति यत्र नितरां कान्तालिविभ्नाजिताः ॥ अत्रा 

लिण्द् मचाभरऽप्युक्तम् ॥ 
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यथा--~ 

ध्वामामनन्ति प्रतिं पुरूषाभप्रवर्विनीम् । 
सदरेनखदासीनं तामेव पुरूषं विदः ॥ 

खयं वापि परामर्शे 
अप्रतीतं गुण इत्यनुषज्यते । यथा-- 
युक्तः करामिस्तमसां विवृद्ध क्षीणश्च तामि; क्षतये य एषाम् । 
शद्ध निरारम्बपदावरम्बं तमास्मचन्द्रं परिशीलयामि ॥' 

कथितं च पदं पुनः ॥ १८ ॥ 
त क, ® 

विहितस्यादुवा्ये विपरादे विखये धि । 
द्न्येऽथ रखारातुप्रासेऽजुकम्पाया प्रसादनं ॥ १९ ॥ 

¢ $ भ ० 

अथान्तरसंक्रमितवाच्ये हर्षेऽवधारणे । 
गुण इत्येव । यथा-- 

“उदेति सविता तप्रः--' इत्यादि । 

सत्र विहितानुवादः । 
८हन्त हन्त गतः कान्तो वसन्ते सखि नागतः 

अत्र विषादः | 
धचत्रं चित्रमनाकाडो कथं सुमुखि चन्द्रमाः ॥' 

अत्र विसयः। 
सुनयने नयने निषेहि- इतिः 

अत्र टारानुप्रासः। 
त्वामिति । अन्न प्रकृतिपदं प्रधानवाचकं योगान एव प्रयोग प्राचुर्येण अरतिद्धम् । 
“प्रधानं मकरुतिः लियाम्ः इति संकेताभिक्त्वे तु गुण एव । एवं पुरुषपद् परमात्म- 

वाचकं योगद्ाछ्न एव प्रसिडम् । श्ष्ज्ञ आत्मा पुरुषः इति संकेताभिक्गत्वे तु गुण 
एव । युक्त इति । कराभिः एथिव्यादितलैः । तमसामज्ञानानाम्। ताभिः कलाभिः 
एषां तमसाम् । छद्धं कामादिदोषरहितम् । निरारुम्बपदं शिरःस्थाधोसुखकमलक- 

गणिकामध्यं तदवलम्बं तदाश्रयम् । चन्दरपक्षे-करामिः षोडशभागः क्षीणो हीनः । 

तमसां तिमिराणां विश्रच्ये यो भवति । यश्च ताभियुक्तः । एषां तमसां क्षतये भ- 
वति । तं छदं ञयुभ्रप्रकाश्चम् । निरारम्बपदमाकारामवलम्बो यस्य तम्} अव्र क- 
छानिरार्म्बपदात्मपदानां तत्वादिवाचकत्वं योगाच्च एव प्रसिद्धम् । आत्ममाच्रभ्र- 

तीतेसदश्यललादस्य गुणवत्वम् । विहि तस्येति । उदेदयग्रतिनिरदैदयस्थङरे उक्तपदप्र- 
योगादर्थान्तरप्रतीदयभावेन श्षरित्येव शाब्दबोधः, ततो रसादिधीरविलम्बेनैवेलत्र 
कृथितपदत्वस्य गुणवक्वम् । विषाद इद्याद्युपलक्षणम् । यत्न यत्र द्विरुक्तं पद् लक्ष- 
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नयने तस्थैव नयने च !' 
इत्यादाव्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः । एवमन्यत्र | 

संदिग्धत्वं तथा व्याजस्तुत्तिपयेवसायि चेत् ॥ २०॥। 
गुण इत्येव । यथा- 

परथुकातखरपात्रं मूषितनिःशेषपरिजनं देव । 
विरुसक्करेणुगहनं संभरति सममावयोः सदनम् ॥' 

णयाथान्तरबोधकं तत्रापि कथितपदलं गुणः । अत एव वृक्ष्यति-पवमन्यन्ा- 
पीति । तेन गृहे गहे व्यभरपुरन्ध्रिवगंम्" इद्यत्र द्विर्तं गृहपदं सके लाक्षणिकं 
पावयां स्वजनानुरागं व्यञ्जयति । "पीला पीला स॒रसिमदिरामादरात्कान्तदत्तां कण्ठं 

तस्य प्रसित रभसाद्वाहुपाशद्रयेन ! वक्रं दन्तन्रणकिणकलङ्काकलं कारयेन्दुं मत्तानां तु 
जजति गुणतां दातुरापत्मरदलम् †# अचर द्विरुक्तं पीत्वेति पदं पौनः्पुन्यलक्षकमच्र 
"रूढिरेव । रक्ष रक् रथघुव्याघ्र भवन्नाथमनाथवत् । धोरदष्राकराखसयं रक्षो भक्षति 
मामिदम् ॥° अचर रक्षेति इते खक्षणिकं भयातिशयं व्यज्ञयति । श्याहि याहि सु- 
मुखि भ्रियधाम बाहि कान्तमश्षरीरदाराधेः । बन्धुरेव विपदः प्रतिकारे संदधाति 
खुतरामुपयोगम् ` अत्र याहि याहीति पदं द्रवे काक्षणिकं लरातिशयं व्यज्ञयतीलया- 
दावपि कथितपदं गुणः, पदानुभ्रास एव खटाचुप्रासो वक्ष्यते । तस्य शब्दवैचिब्यद्रारा 
रसाद्युपकारक्लमिति गुणल्मेव । अथान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिश्रमेदस्तत्रार्थविरोष- 
व्यज्ञकलमिति गुणकलम् । हन्त हन्ताते । अच्र द्विरुक्तं पद् वाच्यस्य विषाद्सा- 

तिश्चयं व्यज्ञयति । एवं चिचचित्रमिलयत् वाच्यस्य विसयातिशयम् । सुखव्णनमिदम् ¦ 

कुधि यथा--यातु यातु किमनेन तिष्ठता युच्च मुञ्च सखि सादरं कचः । पामरीव 
वनरो्पो युवा नेष वेत्ति कुख्जाध॑रासवम् ॥" अत्र द्विरुत्तं प्रद् समभिव्याहूतप- 
दार्थस्यायोयव्यवच्छेदं लक्षयति क्छोधातिशयं व्यज्ञयति । कोधेनोक्तावप्यथौन्तरव्य- 
जलकलात्कथितपदलं दोष एव । यथा--^तद्विच्छेदङ्ृश्सख- इलयादौ मनःपदम् । 
देन्ये यथा--देहि देहि रृपमेव तु चित्तम् । अच द्विरक्त पदं दानभ्रयुक्तिपौनःपुन्य 
लक्षयहैन्यातिशयं व्यज्ञयति । अनुकम्पायां यथा--(दीन रे वघ गृहाण गहाण + 
अच्र द्विरुक्तं पदं ग्रहणश्रयुक्तिपौनःपुन्य ठक्षयदनुकम्पातिशयं व्यञ्जयति । प्रसादने 
यथा--श्ुन्च मुञ्च सखि नेत्रसुद्रणं न क्षमा मयि पदानते क्षमा । नयने इति। 
अचर द्वितीयनयनपदं भाग्यवत्त्वादिगुणविरिष्टनयनबोधकलाद्वणः 1 हर्षे यथा-^कथय 

कथय दूत क्रागतो रामभद्रः । यद्रा हन्त हन्तागतः कान्तः श्रीमानदय मदाश्र- 

यम् । अवधारणमयोगव्यवच्छेदोऽन्ययोगव्यवच्छेदश्च । तव्रायोगव्यवच्छेदे-- 
हन्ति हन्ति रिपुं वीरः! अन्ययोगव्यवच्छेदे यथा--तद्रुचनाहितस तिबहुचाद्गमं 

कार्योन्मुखः खु जनः कतकं ब्रवीति । तत्साधवो नयु विदन्ति विदन्ति किंत 
कतु रथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥* अचर "विदन्ति" इति द्वितीयं पदं साधव एव 
विद्न्तीदन्ययोगव्यवच्छेदपरम् ! अयोगव्यवच्छेदस्ु नजू्रयेनैव प्रतीयते । पृथु- 

१, (मुखासवम्, इति पुस्तकान्तरे, 

सा० द्= ३५ 
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वैयाकरणयख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि । 
कष्टत्वं दुःभ्रवसवं बा 

गुण इव्येव । यथा-- 
'दीधीवेवीड्समः कथ्िद्धणवृद्योरभाजनम् । 
किप्मत्ययनिभः कथ्ि्त्र संनिहिते न ते ॥' 

अत्रार्थः कष्टः । वैयाकरणश्च वक्ता । एवमस प्रतिपायत्वेऽपि ! 
८सत्रास्मापैस॒पाध्याय तवामहं न कदाचन ॥ 

अत्र दुःश्रवस्म् । वैयाकरणो वाच्यः । एवमस्य व॒क्तृत्वेऽपि । 

का्तेति । राज्ञि दरिद्रसोक्तिरियम् । हे देव, संप्रयावयोः सदनं ग्रहं समम् । 

खत्तो धनखाभे तु मद्भहमनेवंभावात्पश्चात्समं न भविष्य तीर्थः । पथूनि कार्तसखरस 

सवर्णस्य पात्राणि यत्र । भूषिताः रलाययर्कारमण्डिताः निःशेषपरिजना य॒च्च । 

विकसन्तीभिः करेणभिर्भहनं दुगमं राजसदनमीदरम् । दरिद्रसदनं त--प्रथुकानां 

रि्षूलां ष्वधया आरवैखरस्य पात्रम् । मुवि उषिताः सुप्ताः निःसेषपरिजना यच । 

दरायनास्तरणाभावात् । तथा बिले गतं कुत्सितसतां मूषिकपिपीलिकादीनां रेणुभि- 

रीहनं व्याप्तम् । त्सायां कः । अव्र विशेषणपदानां संदेहयोग्यत्वेऽपि व्याजस्वुति- 

पर्यवसानात् गुणवत््वम् । वेयाकरणमुख्ये वेयाकरणादो । आदिपदाच्छुष्कतकंदिष- 

रग्रहः । वैयाकरणे कतैरि कष्टत्वं युणमुदाहरति-दीधीवेवीडिति । कथिजनो 

गुणचृद्धयोः शौ्याभ्यु दययोरभाजनमनाश्रयः। दीधीवेवीधातुभ्यामिडागमेन च समः । 

तेषां व्याकरणे गुणन्रद्धिनिषेधात् । कश्चिन्ननः । क्िप्म्रययनिभो विनष्ट एव । अव्र 
ते गुणब्रद्धी न संनिहिते न स्रः । अत्र दीधीवेवीसं गुगद्रद्धिनिभेधानभिज्ञानां किप् 

ग्र्यस सवैरोपिलानभिन्ञानां च ञ्जटिति प्रतीतिनं भवतीलर्थस कष्टत्वम् । एत- 

देवाह--अञेति ! एवमिति । अख वैयाकरणसख । यथा--आत्मनेपदसंयो- 

गियजिकती यसे भवान् ! आत्मनः खर्गथं यागे करोषीलखर्थः कष्टः । वैयाकरणे 

वाच्ये दुःश्चवत्व गुणमुदाहरति--अजास्माषेमिति । "अत्राताप्सम्ः इति कचित् 

पाठः । अख वैयाकरणस्य दुःश्रवत्वं युण इत्यनुषज्यते । यथा-सोऽष्ये् वेदांशि- 

दशानयष्टः इति । छष्कतार्किकवक्तत्वे कष्टत्वं गुणो यथा--न्यायानुमानविगुणं 

कुयदास्ते महीपते । देत्वाभासबदुद्धान्यं विदुषो याति निग्रहम् ॥* अत्र पन्चावयव- 

न्यायप्रयोगे दु्ेवुप्रयोगे वादिनिग्रहकर इयर्थः । एतदनभि ज्ञानां कष्टः । एवम- 
८ भू 

1. दीधीति । धतुपक्षे-“अदेड् गुणः» वद्धिरादेच्, इति सल्ताभ्यां प्रिमापितन 

गुणदृद्धी \ तयोरमाजनम् । दीधीवेवीटाम्” इत्यनेन युणव्द्धिनिषेथविषानात् । प्रलय 

पक्षे-- विप्रलयः वेरष्क्तस्यः इत्यनेन प्यते । यसिन्संनिहिते पुरो्वातिनि “ङ्किति चः 

इति निषेधाद् गुणवृद्धी न स्याताम् ॥ 

१. 'देधीडवेवीड्क्वमः' क. 
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ग्राम्यत्वमधमोक्तिषु ॥ २९१९॥ 
गुण इत्येव । यथा मम- 

“एसो ससहरबिम्बो दीसइ हदेअङ्गवीणपिण्डो व्व | 
एदे अस्ससमोहा पडन्ति साघु दद्धघार ब ॥ 

इयं विदृषकोक्तिः | 

निर्हेत॒ता तु ख्यातेऽथं दोषतां नैव भच्छति । 
यथा-- 

“संप्रति सं्यासमयश्चक्रद्रन्द्रानि विधरयति ॥ 

कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरूदता ॥ २२ ॥ 
न्यस बोध्यत्वे बोध्यम् । अधमोक्तिषु अविदग्धवाक्येषु । एसो ससेति । एष 
रारधरबिम्बो इरयते दैयंगवीनपिण्ड इव । एते चांञ्चसमूहाः पतन्दयाश्चासु दुग्ध- 
धारा इव ॥* इति संस्कृतम् । अचर दुग्धपद् मराम्यमपि वक्तुरधमलप्रतीतिकरललाद्वुण 

एव । शसुग्धा सुग्धधिया-' इव्यादावयुप्रासविशेषादो आम्यस्यादोषलं बोध्यम् । 
सखंप्रतीति } संघ्यायां चक्रवाकट्रन््रस विघटन सुप्रसिद्धमिति न तच हेखपेक्षा। 

1. समय इति । समयः संप्रदायः । स च त्रिविधः! तथा वचोक्तम्-“अस्ततोऽपि 

निबन्धेन सतामप्यनिवन्धनात् । नियमस्य पुरस्कारात्संप्रदयायखिधा कवेः ॥* असतो निव- 

न्धनं यथा-"रलानि यर तत्रादौ हंसाचस्पजलाशये 1 जलेभावं नमोनयामम्मोजावं नदीष्वपि॥ 

तिमिरस्य तथा सुष्टि्राद्यत्वं सूचिभेयता । शु्कत्वं कीतिपुण्याद्ये काष्ण्यं चाकीत्यघादिषु ॥ 
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरगयोः । अ्योत्ल्ञापानं चकोराणां दवारं सर्ववारिपु ॥ 

केसरादोक्योः चखीणां गण्डूषात्पादघाततः । मासान्तरेऽपि पुष्पाणि रोमाटिल्िवदलिः 
लियाम् ॥ सतामप्यनिबन्धनं यथा--व्वसन्ते मार्तीपुष्पं फल्पुष्पे च चन्दने । कामि- 

दन्तेषु कन्दानां कु्टेषु च रक्तता ! नारीणां इयामता पातः स्तनयोय॑च वा हिये॥ 
नियमाख्यानं यथा--^हिभवव्येव भूर्जत्वक्् चन्दनं मल्ये परम् 1 देमन्तरिरिरौ लयक्त्वा 
सर्वदा कमलस्थिविः ॥ सामान्ययहणे चोक्ल्यं पुष्पाम्भरछत्रवाससाम् । ध्वजचामरह- 
सानां दारस्य वकभसनोः ॥ कृष्णत्वं रहोल्ब्रक्षादिमेववारिधिवीरधाम् । भिानामसु- 
राणां च धूपपङ्कशिरोरुदाम् ॥ रोहिल्यं धातुमाणिक्यजपारलविवसताम् । पञ्चपछ्ववन्धू- 

कदाडिमीकरजादिषु ॥ पीततं चालिमिण्डूकवल्कल्यु परागके । वर्षास्वेव दिखिग्रौटिम- 
धावेव पिकध्वनिः }* अन्यच्च--"कमरासंपदयेः कृष्णहरितोनौगसर्पयोः । पीतरोहितयोः 

सणैपरागाभिशिखादिषु ॥ चन्द्रे शद्येणयोः कामध्वजे मकरमत्खययोः । दानवासुरदेला- 
नामेकयमेवाभिसंदितम् ॥` अपि च--“चिरतनस्यापि तथा रिवचन्द्रस्य बारुता । मानवा 

मोलितो वर्ण्या देवाश्चरणतः पुनः ॥ सवनानि निनघ्नीयात्रीणि सप्त चतुदश । चतसोऽ्टौ 
दरयदिर्यतुरः सप्त चाम्बुधीन् ॥ अष्टादश्च स्मृता विचाश्वतलश्च चतुर्दंश्च । ये 

स्थल ते जरे जीवा भिन्दन््य्क रणे ताः ॥ मह्खमाद्ये सर्गान्ते सुक्ष्मता जगता- 
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क विसमयख्यातानिं च- 

माडिन्यं व्योभ्चि पाये, यश्चसि धवलता वण्येते हासकीर््यो 
रक्तौ च क्रोधरागो, सरिदुदधिगतं पङ्कजेन्दीवरादि । 

तोयाधारेऽखिेऽपि प्रसरति च मरारादिकः पक्षिसद् 
ञ्योत्रा येया चकोरेजैलधरसमये मानसं यान्ति हंसाः ॥२२॥ 

पादाधातादशोकं विकसति बक्कल योषितामास्यमये- 
यूनामङ्गेषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विग्रयोगस्य तपः \ 
मौवी रोरम्बमाला धूतुरथ विशिखाः कोसुमाः पुष्पकेतो- 
भिन्नं यादस्य वाणेयुवजनहदयं सीकटाशषेण तद्त् ॥२४॥ 

ताण ०७७७०००५ 

कवीनामिति । समये सिद्धान्ते । माट्िन्यभमिति। तेऽप्याकाश्मषीर्यामम् । 
करुड्ूमाछिन्यमिषेण चन्द्रमा दधालयधं पान्धवधूवधोद्धवम् " दुयशसि च माहिन्यं 

ज्ञेयम् 1 यथा-'अमानि तत्तेन निजायशोयुगं द्विफाख्वद्धाधिकुराः शिरःस्थितम् ५ 
इति । एवमादीन्येषासुदाहरणानि वोध्यानि । यशःकीयोभेंदः (खङ्गादिप्रभवा कौतिं- 
वि्यादिप्रभवं य्यः!" इति केषांचिद्धानादुपपत्तेः। पादाघातादिति । योषितामिल- 
नेन संबन्धः "पदेन नापैक्षत सुन्दरीणाम्" इद्यादिदशनात् 1 स्फुटति विदीर्ण मवति। रो- 
रम्बमाला अ्रमरभ्रेणी । .अचछिपङ्किरनेकशस्वया गुणकृत्ये धचुषो नियोजिताः इलयादि- 

ददनात् । धनुरथेदयथदयब्दश्वार्थः । तेन पुष्पकेतोः कामस धनुः कोौमं विशिखाश्व 

मपि । रोखादिभिचते चनब्दान्नमः दातथनूपरि (% ॥ नाम तत्तदुपाधौ स्याच्छकरो दृषवा- 
हनः ! चिहप्वे च वृषाद्खोऽयं ध्वजे सत्वाद्ुषध्वजः ॥ शटी न सीं गिरिशः उसी न 

दरिणी विधुः । इन्दुमोलि्म॑हादेवो गङ्गामोलि्नं तु कचिद् 112 अन्यच्च --न्पेतानि चन्द्र-ख- 

का-ध-शंमु-भागैव-नारदाः 1 इटी देषादि-रकरेमौ सिदसोधशरद्धनाः ॥ सथैन्दुकान्त- 

निमोक-मन्दार-द्रु-हिमाद्रयः ! हिमदयासमृणालानि खगेङ्गेभरदान्नकम् ॥ सिकताग्रतलो- 

श्ाणि युणकैरवद्यकराः । नीलानि कष्ण~चन्द्रङ्क-व्यास्-रम-पनेजयाः ॥ रउनिहुपदजा 

काली राजपड्विदूरजम् ! बिषाकारङुद्ू्खरागुरपापतमोनिशाः ॥ रसावद्ुतटक्नरो म- 

दतापिच्छराहवः । सीरिचीरं यमो रक्षः कण्ठः खज्नकेकिनोः ॥ कला छया गजाङ्गा- 

रखलान्तःकरणादयः । सोणानि च्छन्रभमेश्च तेता सौद्ररसस्तथा ॥ चकोरकोकिखापारा- 

वतनेत्रं कपेयुखम् । तेजःसारसमस्तं च मेोमञ्ुङ्कमतक्षकाः ॥ जिहेन्द्रगोपखचोतनिचु- 

तु जञरविन्दवः ! पीतानि दीपजीवेन्द्रगरुडश्वरटग्जटाः ॥ ब्ह्यावीररसलर्णकपिदापरये- 

वनाः । कि्जल्कचक्रवाक्या्ा हरिताल्मनःरिखाः ॥ धूसराणि रजो दता करमो गृद~ 

गोधिका । कपोतमूषको दुगा काककण्डलरादयः ॥" इदमुपलक्षणम् । (हरिताः सर्यतुरगा 
बुधो मरकतादयः । इसयपि बोध्यम् । ददेरूप्ये चाप्रसिद्धे च नियमोऽयमुदाहतः । अन्य 

दस्तु थथा यस्सयात्तत्तथेबोपवण्यंते ॥* इति ॥ 
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अहन्यम्भोजं, निश्चयां विकसति कुमुदं, चन्द्रिका श्ुञ्धयक्ष 
मेषध्वानेषु नलं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फं खात् 

न खाज्ञाती वसन्ते, न च कुषुमफरे गन्धसारदमाणा- 
भिलयाघयुत्ेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ॥ २५॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि । 

धलुल्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धलुरादयः । 
आरूढत्वादि बोधाय 

यथा-- 
“पूरिते रोदसी ध्वनेधेनुज्यांस्फारनोद्धयैः ।' 

अत्र ज्याशब्देनापि गताथेत्े धनुःशब्देन ज्याया धनुष्यायत्ती- 
करणं बोध्यते । आदिङब्द्त् “भाति कणोवतंसस्ते । अत्र कणेखित- 
त्वबोधनाय कणेशब्दः । एवं श्रवणकुण्डलरिरःदोखरपभृतिः । 

एवं निरुपपदो मारञ्चब्दः पुष्पक्जमेवाभिधत्त इति स्थितावपि 
“पुष्पमाखा विभाति ते । अत्र पुष्पशब्द् उक्छृषटपुष्पव्र्ये । एवं सुक्ता- 
हार इत्यत्र युक्ताशब्दे नान्यरलामिश्रितव्वम् । 

प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ २६ ॥ 
घनुज्यीदयः सत्काव्यस्थिता एव निबद्धव्याः न॒ तसिता जघन- 

काञ्चीकरकङ्कणादयः | 
उक्तावानन्दमग्नादेः खान्यूनपदता गुणः । 

यथा-- 
'गादालिङ्गनवामनीङृतकरुचपरोद्धिचरोमोद्धमा 

सान्द्रलेदरसातिरेकविगर्च्छीमननितम्बाम्बरा । 

कोखमा इयथः ! अख पुष्पकेतोः ! अहयम्मोजमिति । दिनादौ पदमायसच्वेऽपि 
तत्र तत्कारो ब्णैनीयः । चन्द्रिकेति । यत्र राच्निभागे चन्धिका नासि तत्रापि 
वर्णनीयेति भावः 1 गन्धसारदमाणां चन्दनबृक्षाणाम् 1 इत्यादीति 1 तेन सोधादे- 
मेघादयुपरिपयन्तमगामिखमल्युचलन्यज्ञनाय वण्यते । पुनरुक्तसख गुणलमाद--धनु- 
रिति) ज्या्ब्देनैव घलुयणबोधाद्धनुः्शब्दो निरर्थकोऽपि आरूढलबोधनाद्धणः । 
रोखरपदं शिरोभूषणं किरीटं वक्ति । काव्यस्थिता महाकविग्रयोगेष्ठु स्थिताः । 
जघनेति । निबन्धव्या इति शेषः । आनन्दमश्नादेरिव्यादिना दुःखममरदि्ेहणम् । 
गेति } सद्यो रा्रिृत्तान्तकथन मिदम् । गाडालिङ्गनेन वामनीकृतकुचा चासौ ्रो- 
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मामा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोष्ठापिनी 
सुप्ताकिंनु गतानु क्षिं मनसिमे ठीना विलीना नु किम् ॥' 

यत्र पीडयेति न्यूनम् । 

कचिन्न दोषो न युणः 
न्यूनपदत्वमित्येव । यथा-- 

^तिष्ेत्कोपवशास्मभावपिहिता दीष न सा कुप्यति 
खगोयोखतिता भवेन्मयि पुनभावार््रमसया मनः | 

तां हतुं विबुधद्विषोऽपि न च मे सक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजीतेति कोऽयं विधिः ॥' 

अत्र प्रमावपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं नेत्यत इति पदानि 
न्यूनानि । एषां पदानां न्युनतायामयप्येतद्वाक्यव्यङ्गयस्य वितकोख्य- 
व्यभिचारिभावस्योक्कषोकरणान्न गुणः । दीर्घं न सेत्यादिवाक्यजन्य- 
या च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्यादिवाक्यपरतिपततर्बोधः स्फुटमेवावभासत 
इति न दोषः | 

गुणः काप्यधिकं पदम् । २७ ॥ 

द्विन्नसोमोदमा चेति समासः । गाडालिङ्नवामनीक्ृतकुचयोः ्रोद्धिनो रोमोद्रमो यस्या 
इति समासो न युक्तः ! कुचे रोमोद्रमश्यासंभवात् । सान्दरजञेहरसातिरेकेण विगलत् 
श्रीमतो नितम्बादम्बरं यसाः सा! हे मनद्,मामांमा पीडय मां मातिपीडय 
अङ् बहुव्यापारेणेति क्षामस्यात्पखाक्षरस्योष्टापिनी । पीडयेदयादेरयुक्तलादत्पलमक्ष- 
रस्य । मानदस्य पीडाकरत्वमनुपपन्नमिलयवगमाय तत्पदेन संबोधनम् । एते तावन्नि- 

षेधाभासा विधिषु पयवसन्नाः । निष्पन्दत्वेन किं सुपेति वितकेचतुष्टयम् ! सुप्ता 
निद्रायिता, अतिनिष्पन्दत्वेन सतेति, अयन्तत्वे ख्यः, अबरहिभावे विशेषख्यश्च 
बोध्यः । अचर पीडयेलयादियोग्यस्य पद्सख न्यूनता ह्षैग्लानिसंमोहप्रकषेबोधनद्रारा 
रसं पुष्णातीति गुणवत्वम् । तिष्ठेदिति 1 पुरूरवस उक्तिरियम्! सा उर्वशी प्र- 
भावेन पिहिता सती तिष्ठेत् । अथवा प्रभौ मयि कोपवश्ादपिहिता तिष्ठेत् । नै- 
तत् । यतो दीर्ध न कुप्यति । उत्पतिता उदवता । मयि भावाद मद्रोचरग्रेमस्ि- 
मितम् । अस्या उर्वदयाः । विद्बुधद्विषोऽसुराः । इत्थमद्द्यत्वे हेतुर्नास्त्येव किमर- 
दयेति विस्यादाद्-सखा चेति } अगोचरमगोचरत्वम् 1 विधिर्नियतिः प्रकारो वा । 
अगुणत्वमदोषत्वं चोपपादयति-पषामिति । वाक्यभ्रतिपत्तेवांस्यजन्यबोधस्य । 
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यथा-- 
आचरति दुजेनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानर्थान् । 
तन्न न जाने जाने स्परशति मनः किं तु नैव निष्टुरताम् ॥ 

अत्र न न् जाने इत्यन्ययोगव्यवच्छेदा द्विच्छितिविरोषः | 

समाप्रपुनरात्तत्वं न दोषो न गुणः कचित् । 
यथा--जन्यास्ता गुणरल- इत्यादि । 

अत्र प्रथमार्थेन वाक्यसमाप्तावपि द्वितीयाधेवाक्यं पुनरुपात्तम् । 
एवं च विरोषणमात्रसख पुनरूपादाने समाप्तपुनरात्तं न वाक्यान्तर- 
स्येति विज्ञेयम् | 

गर्भत्वं गुणः कापि 
यथा- 

'दिच्ातङ्गवराविभक्तचतुराधाटा मही साध्यते 
सिद्धा सापि वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पयत । 

ननु द्वितीयजाने इत्यनेनायोगव्यवच्छेद् एव प्रतीयते इयत आद-अरेति । 
इदयनेन इलनेनेवेदर्थः। गुणत्वसुपपादयति-- द्वितीय इति । विच्छित्तिविरेषोऽर्थ- 
वैचित्यविशेषः प्रतीयत इति । गुणलमिति रोषः । अत्र कथित्तपदस्यःवधा- 
रणबोधकलाद् “यद्रचनेन-' इ्यादिप्राक्प्रदरितवद् गुणलमस्ि । अख छद्धोदाह- 
र्णं तु--शयाहि माधव याहि केव मा वद् कैतववादम् । तामनुसर सरस्रीरुदले- 
चन या तव हरति विषादम् 0 अच्र माधवकेशवसरसीर्हलोचनपदानामन्यतमेनेवा- 
न्वयोपपत्तौ सर्वेषामुपपादनमर्थान्तरबोधकत्वाद् गुण एव । तथाहि--माधवपदेन 

रक्ष्मीपतित्वेऽपि तव वैदग्न्यं नास्तीति, केशवपदेन वीरत्वेऽपि तव रतिसामभ्यं 
नास्तीति, सरसीरुदलोचनपदेन विलक्षणचश्चुःसच्वेऽपि मम॒ रूपलावण्यातिशयं न 
पदयसीति व्यज्यते ! यथा वा--कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेधैयेच्युतिं के मम 
धन्विनोऽन्ये + अच्र पिनाकपणेरपीलयनेनैव प्रकृतान्वयोपपत्तौ हरस्येयधिकमपि 
इरस्थेव पिनाकसंबन्धेन दुजयलमिति व्य्ञकलाद् गुणलम् । ननायं भिक्षुवैरयुवति- 
मान्नो तिति्चुषेनुष्मान्राज्ञः पुत्रो नदि नहि जटाजूटमारं दधानः । नायं व्याधो 
नवगुणधरः पद्य कस्मादकसात्पुण्येऽरण्ये नवजरुधरद्यामखः कोऽयमेदि ॥* अन्न 

द्वितीयस्य नदीति निपातसमुदायस्य वाचकलाभावेन कथितपदस्य न विषयः, 

किं लधिकोपि राजपुत्र जटाधारणमलन्तासंभवीति व्यज्ञकलाद् गुण एव । 
न वाक्यान्तरस्येति } पुनरुपादाने समाप्चपुनरात्तत्वं न दोष इव्यर्थः ! दिड्ात- 
ङ्ेति ! दिब्यातङ्गसमूहेन विभक्ताः परिच्छिन्ना्त्वार आवायः सीमा यस्याः सा । 



१६ साहित्यदषणे 

विग्राय प्रतिपायते किमपरं रामाय तसे नमो 
यसास्रादुरभूत्कथाद्भूरमिदं यत्रैव चास्तं गतम् ॥' 

अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्यं वाक्यान्तरमवे्यात् चमत्कारातिशयं 

पुष्णाति। 
© 

पतत्प्रकषता तथा ॥ २८ ॥ 

तथेति कवित् गुणः । यथा--चच्चद्न-- इत्यादि । 
अन्न चतुथपादे सुकरमाराथतय। शब्द्।डम्बरत्यागो गुणः । 

कचिदुक्तो भिचारिण 

कचिदुक्तो स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः ¦ 
अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता । २९॥ 

यत्रानुभाव विभावसुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिनासि, यत्र च 
विभावानुभावक्तपुष्टिराहित्यमेवानुगुणं तत्र व्यभिचारिणः खश्चब्दे- 
नोक्तो न दोषः । यथा-- 

'जओत्सुवयेन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया 
तेक्तेबेन्धुवधूजनस्य वचनैर्नीतामिमुख्यं पुनः । 

दृष्टम वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सेगमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता ष्टा शिवायास्तु वः ॥' 

१ (~ 9५ 

अत्रौरपुक्यस्य त्वरारूपानुभावसुखेन प्रतिपादने संगमे न ्चरिति 
प्रतीतिः । तराया भयादिनापि संभवात् । दियोऽनुभावस च व्याव- 

साध्यते खवीक्रियते । सिद्धा साधितापि सा मही । विप्राय म्रतिपादयत इ्युत्तरेणा- 
न्वयः । किमपरमिति वाच्यमिति शोषः ! कथेवाद्धतमाश्वभम् । यजनैवेति ! तथा च 
तत्तुस्यो न मूतो न वर्तमानो न मविष्यन्निति भावः । चमत्कारातिहशायमिति। 
तेन युद्धवीरदानवीरयोः परिपोषः। कचिदिति । यत्र पासे खकमाराथत्वं तत्रेयर्थः। 
इदानीं रसदोषाणां विषयविशेषे यथायथमदोषत्वं गुणं चाह-कचिदिति । 
रचना व्यज्ञनम् \ विभावादिकृतस्वनानौचिलयम् । विकल्पयति--यत्रेति 1 ओरघ- 
क्येनेति। नवे संगमे प्रथमदिवससमागमे ! हसता हरेण ष्िष्टा गौरी युष्माकं 
शिवायास्तु ! कीदशी । तद्रृदगमने प्रथमोत्सुक्येन कृतत्वरा, ततश्च सहभुवा सहजया 

हिया ङन्नथा व्यावतैमाना, ततश्च तेस्तेरियादि । ततश्चाग्रे वरं खामिनं टा आतत. 
त्यादि । साध्वस विभावादिभिः परिपोषे सति रसत्वप्राघ्या दङ्भारविरोधित्वं यात् । 
हासस्य तथात्वे प्रधानत्वेन प्रतिपत्तिः स्यात् । न शद्गारत्वेनेति भावः । परिपन्थि- 

१. “ संगमे" घ.पुस्तके नास्ति, २, 'संमवः* घ. 
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तमानस् कोपादिनापि संभवात् । साध्वसदहासयोस्त॒ विभावादिपरिपो- 
षस्य प्रकृतरसप्रतिक्रूलभ्रायत्वादित्येषां खशब्दाभिधानमेव न्याय्यम् | 

संचायोदे विरद्धसख बाध्यत्वेन वचो गुणः| 
यथा--“काकाययं शरक्ष्मणः क च कुठ इत्यादि | 

अत्र प्रज्माङ्गानां वितकेमतिश्ङ्काध्रतीनामभिलाषाज्ञोस्पुक्यस्मृति- 
देन्यचिन्ताभिसिरस्कारः पन्ते चिन्ताप्रधानमाखादमर्कृषमाविर्मावयति । 

विरोधिनोऽपि सरणे साम्येन वचनेऽपि वा ॥ ३० ॥ 
भवेद्धिरोधो नान्योन्यमङ्धिन्यङ्कत्वमाप्रयोः। 

करमेण यथा-- “अयं स रसुनोत्कषी-' इत्यादि । 

अच्रारम्बनविच्छेदे रतेररसातमतया सर्यमाणानां तदङ्गानां शो 
कोद्ीपकतया करूणानुकूढता । 

रसविभावादिसंम्रहसय युणल्रमाह-संचायोदेरिति । व्यभिचारिभावाभावदेरि- 
दर्थः । आदिना विभावानुभावम्रहणम् । विरुद्धस्य प्रतिकूरुरसाङ्गस्य बाध्यत्वेन 

प्रतिरुदधखजन्यरसपरिपु्िकलेन वचोज्ञापनम् । कऋाकायमिति । भावश्वर्लो- 
दाहरणमिदम् । गुणलसुपपादयति--अत्रेति । भ्ररमाङ्गानां शान्तरसायुकूलानाम् । 
अभिलाषाज्ञैः शज्गाररसायुष्रैः। तिरस्कारः खजन्यरस्षपरिपोषस्थगनम्। नयु वितकी- 
दीनामिव ओत्छुक्यादीनामपि बाध्यत्वमस्तीति कथं विप्ररुम्भसख परिपुष्टिरिलयत 
आह-पर्यन्त इति । चिन्तायाम् । विश्रान्तौ सल्यामिदर्थः ! चिन्ताप्रघानमबाधित- 

त्वेन मुख्यं कारणं यसय ताद्शमाखादभ्रकपषं विप्रङम्भदाद्नारपरिपोषम् । आविर्भाव- 

यति करोतीति । तज्ज्ञापनं गुण इति रोषः। विरुद्धरसयोः संपकोँ दोष एवं । तदु- 
्तम्--श्रयनीको रसौ द्रौ दवौ तत्संपक विवजयेत्” इति 1 तयोर्विषयविशेषे समवे- 
समाद-विसोधिनोऽपीति । सरणे पूर्वाचुमूतस्यातीतस्य व्यज्ञनया ज्ञाने । 
वचने ज्ञापने ।! अङ्गिनि सुख्यविरोष्ये ! एतवचाज्गिनीत्युपादाना्म्यते । अन्यथा 
'अङ्गत्वमाक्तयोः* इदयनेनेवाङ्गलाभे तदुपादान मनर्थकं स्यात् । द्विवचनं बह्रूनाुपङ- 
क्षणम्। अयमिति 1 व्याल्यातमिदं यणीभूतव्य्गयोदाहरणे । अचर विरुढस्यापि गा 
रस सर्यमाणतया करुणेन संप्को न दोषः । ननु तदानीमपि रतिरस्ति तस्या रस- 
त्वप्राप्षिरविहतैवेति कथं श्गारस्य स्मर्यमाणत्वमत आद--अच्रेति ! आम्बनसख 
नायकस्य विच्छेदे मरणे अरसात्मतया तदार्नीतनाचुभावायभावेन रसरूपतानापन्न- 
तया सयैमाणानामिति। एतेन -ङ्गारस्यापि स्मरणं दर्ितम्। तदङ्गानां रलयङ्खानाम् । 
मृतस्योपकारसरमणं बन्धूनामत्यन्तशोकजनकमिति भावः । साम्येनोक्तौ 1 बिरुदयोः 
कनिका 

, १. (~विच्छेदेन' क^ख-ग् 
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सुरागया श्तघनघर्मतोयया 
कराह तिष्वनितप्रथूरपीयया । 

मुहरहुदशनविरङ्धितोष्ठया 
रुषा नृपाः भरियतमयेव भेजिरे ॥ 

अत्र संमोगश्ज्ारो वणैनीयवीरग्यमिचारिणः करोधश्यानुभावक्षाम्येन 
विवक्षितः 

(एकं ध्याननिमीलनान्मुकुङ्तिपरायं द्वितीयं पुनः 

पार्वत्या वदनाम्बुजसनभरे संभोगभावारुसम् । 
अन्यदूरविङृष्टचापमदनक्रोधानरोदीपितं 

द मोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः | 

अत्र शान्तश्रज्ञाररौद्ररसपरिपुष्टा मगवद्धिषया रतिः । यथा वा-- 
“क्षिप्तो हस्तावरु्ः प्रसभमभिहतोऽप्याद दानोँऽद्युकान्तं 

गृहन्केरोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आलिङ्गन्योऽवधूतखिपुरयुवतिमिः सासुनेनोखराभिः 

कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरितं शांभवो वः खराभिः ॥ 
[1 1 ता 

खमावेशसुदादरति-सरागयेति। मुखलोहियजनकत्वेन “रक्तौ च कोधरागो' इति 
द्ीनाद्रा रूषः सरागत्वोपपत्तिः ! पक्षे-सानुरागया । कराघातेन ध्वनितं परथुरुपीठे 

यत्र । कोधे सति वीरेरूरः पीठे वा आहन्यते । पक्षे-कराधातेन ध्वनितं पथूररेव पीठ 

सया ! अतिग्रोढकामाभिर्नायिकाभिः करेणोर्राहन्यत इति कामओाघ्लप्रसिद्धम् । 
दराैर्विरुद्धितो निपीडित ओष्ठो यच । पक्षे-कान्तदङनेन निपीडित ष्टो यस्याः । 
अचर श्ङ्वारवीरयोः समावेशः । उक्ताजुभावानामन्यत्रापि संभवाज्क्षटिति रुषः प्रती- 
तिनं भवतीति तस्याः खराब्देनोपादानं न दोषः । श्रकरणादुत्सादस्याखायमानत्वेन 
वीरत्वं स्थायिनः कोधसय खरब्देनोपादानादाखाद्याभावेन न रोद्रत्वमिति भावः। 
एकस्मिन्न्गत्वमास्नानां रसानां समावेशसमुदाहरति--एकमिति । नेत्रमिदयर्थः । 
मुकुलितभ्रायं सुद्रितपद्याकारम् 1 वदनाम्बुजे संमोगश्चुम्बनम्, स्तनभरे संभोग आलि- 

ब्नादिः, तस भावेन अभिप्रायेण अरसं निष्पन्दम् 1 अन्यह्टङाटनेत्रम् । दूरमलयन्तं 
विक्ृष्टश्चापो येन । यद्रा । दूरे विक्ृषटश्वापो येन । तस्सिन्मदने यः क्रोधः स एवानलकः 

तेनोदीपितमुज्वलितं भिन्नरसम् । विरुद्धबहुरसन्यज्ञकम् । शाङ्गारिणोऽपि न समाधि- 

भङ्ग इति शृङ्गारस्य परम्परया क्रोधस्य समाधिविन्ननिवारकत्वेन तस्परिणामिनो 

रौद्रस्य साक्षादेव देवविषयकरतिपोषकत्वम् । परम्परयाप्यङ्गत्वमाप्तयो रसयोः समा- 

वेशसुदादरति-श्चिक्त इति 1 नरिपुरदाहे स प्रसिद्धः शंयुसंबन्धी शराभिः वो 
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जत्र कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम् । तसाः परिपोषकतया 
भगवतचखिपुरध्वंसं प्रस्युत्साहस्यापरिपृष्टतया रसपदवीमपाप्ततया मावमा- 
त्रस करुणोऽङ्गम् । तस्य च कामीवेति साम्यबरादायातः श्रुङ्ारः । 

एवं चाविश्ान्तिधामतया करुणस्याप्यङ्गतेवेति द्वयोरपि करुणश्च- 
ज्ारयोभेगवदुस्साहपरिपुषटतद्विषयरतिमावाखादपरकषेकतया योगपच- 
सद्धावादङ्गत्वेन न विरोधः । 

युष्माकं दुरितं दहतु । कीदशः । आसन्नापराधः कामीव । साष्नेत्रोपराभिः युव- 

तिभिदहेस्तावर्मः सन् क्षिप्तः । शोकात् क्रोधाच तासासस्च । एवसुत्तरोत्तरक्रि- 
याखपि कामीति दृष्टान्तः । अ्कुकस्यान्तमाददानोऽपि प्रसभं सहसा अभिहतः । 

केरोषु गृहन् अपास्त: । चुम्बनाथं कामिनः केरयरहणम् । सरसभ्रमेण भयजन्यल- 
रया रक्षणाभावः । पक्ष-आदरजन्यरया नेक्षितः, कित्वनादरेणेक्षितः । अद्वाङ्खि- 
भावसुपपादयति-अभ्रेति । प्रधानमिति । निराकाह्वाक्यप्रतिपाद्यत्वादिति 
भावः । तस्या भगवद्धिषयरतेः । परिपोषकतयेति । 'अङ्गखः इति शेषः । अ- 
परिपुष्टतयेति । विभावानुभावयोरसुपादानादिति भावः । रसपदवीं रसत्वम् । 

भावमात्र उद्धदढमाच्रस्थायी चेति भावलक्षणाक्रान्तख । करूणो.ऽङ्धमिति। 
दु्टनिग्रहं भ्रति भगवदुत्साहस्यनुभावेन करुणस्थायिभवेन चरीणां शोकेन व्यज्ञनमि- 
ति करणस्याङ्गत्वम् ! कामीवेति । ्राग्यथा कासुक आचरति स तथाद्य शरासि- 
रिति साम्यबरखत्साद्द्यानुभवादायातः स्यतिविषयतां प्राप्तः । ङ्गार इष्यामाना- 

हय विप्रखम्भः । अङ्गमियनुषद्गेणान्वयः । स्मयेमाणपू्वावस्थाया रतेः करुणस्थायि- 
भावः खरीशोकोदीपकतयाङ्गत्वमिति भावः । नन्व च्लीशोकख वाच्येनाचुभावेनाश्रुणा 
व्यङ्गयेनोदीपनविमावेन क्षटिल्यक्षिपक्भ्येन भ्रियमाणपद्यारम्बनवि भावेन परिपुष्टि- 
रिति करुणख प्रधानत्वमेव कथमङ्गत्वमत आद-एवं चेति । अनिश्रान्तिधाम- 
तया साकाहवाक्यव्यज्गयतया । एवं पदैः सकरूपदार्थोपस्थितो खलेकपोतन्यायेन 
विरेष्यविरेषणं तच्ापि विद्चेषणान्तरसितिरीलया ्ाब्दबोधे सति व्यज्ञ्यबोधेऽपीयं 
रीतिरिति भावः । भगवदुत्साहस्तत्र करुणसत्रापि शङ्गारो व्यज्ञनया एकदेवाङ्गितया- 

वगम्यत इत्युक्तया अवान्तरवाक्यार्थवोधक्रमेण शान्दबोधपक्षे व्यज्ञयार्थनोधस्यापि 
तद्री तित्वेन विरिच्चेिष्यमिति रीव्या शङ्गारविशि्टकरुणवोधे सति करुणविशिष्टभ- 
गवदुत्साहबोधः तदनन्तरं भगवहुत्साहविरिष्टभावबोघः कमान्नायत इति मतेन 
परम्परया प्रधानोपकारमुपपादयति-द्धयोरपीति । करुणङ्नारयोरिति । अपरि- 

पुषटतयेति प्रधानख भूयस्युपकारे वतैत इति प्रथममते खपरिपोषकं परिपोषणमा्रं 
अधानसोपकारः । द्वितीये तु निरुक्तक्रमेण आसखादातिशयजननमपीति विद्ये; । 
स्थायिभावानामद्गाङ्गिभावेनैव रसानामङ्गाङ्गिभाव इति काव्यप्रकाशकारः । यद्ध यासां 
पू प्रागेश्वरा हस्रधारणादिना प्रसादनपरा आसंस्तासामेवेदानीं हभुशरस्तत्कमेणेव 
तादश दुर्दशां जनयतीति शृङ्गारेण परिपोषितः कविकरूण एव खजन्यभगवदुष्ट 
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ननु भषमूहारम्बनात्मकपूणैवनानन्दखूपस्य रसस्य तादृशेनेतररसेन 

कथं विरोधः संभावनीयः । एकवाक्ये निवेरप्रादुभौवे्यौगपद्विर- 
हेण परस्परोपमर्दकत्वानुपपत्ेः । नाप्यज्गङ्किमावः । द्वयोरपि पूणंतया 

खातन्रयेण विश्रान्तेः 1 सत्यसुक्तम् । अत एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु 

खातच््यविग्रमराहित्यास्पूणैरसभावमात्राच्च विलक्षणतया संचारिरसनान्ना 

व्यपदेशाः म्ाच्यानाम् । जसपितामहानुजकविपण्डितमुख्यश्री चण्डी- 

दासपादानां त॒ खण्डरसनान्ना । यदाहुः-- 

'अङ्ग वाध्योऽथ संसीं यचङ्गी साद्रसान्तरे । 

नाखायते समभरं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः ॥' इति । 

निथ्रहोत्सादयेह्येधेन कविगता भगवद्विषया रतिं जनयित्वा तामेव सामाजिकानामा- 
खादकन्दतामुपनयतीति रसयोरेवाद्गत्वम् । एतन्मते प्दवेषमाह- नन्विति । 

समुहाङम्बनात्मकेति । बिभावादिपदा्थसमूह विषयकनज्ञानरूपेदर्थः । पूणः 

समधिकः । घनः सुखान्तरतिसेधायकः ! अपेरद्नव्वेनापीदयमरेणान्वयेन मतवेलक्षण्या- 

वगमः \ आस्वाद परकषक तयेति । शगुणः कतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपयते । 

उपकारे प्रधानस्य तथा भूयसि वतते ।° इति न्यायेनेति भावः । अययार्थः--गुणो 

विरोषणं कृतात्मसंस्कारः खविशेषणेन कतोपकारः प्रधानं पायंन्तिकविशेभ्यं 
प्रतिपद्यते अन्वेति । तादृशः सन्नेव हि तिरोधायको य आनन्दस्तत्खरूपस्येदयर्थः। 

एताद्शेन समूदहाकम्बनात्मकपूर्णघनानन्दरूपेण । एकवाक्येति । एकसििन्वाकये 
यो निवेशो व्यज्नकतासंबन्धेन त्रत्तिः स च प्रादुभावयोगपयं च तयोर्विरहेणेदर्थः । 

यद्रा एकवाक्यार्थग्रहेण यौ प्राडुभौवालुत्पत्ती तयेप्योगपद्यविरदेण एककारीनत्व- 
विरहेण उपमदेकत्वाभावात् परस्परपरिपोषकप्रतिचन्धकत्वाभावात् । राममन्म- 
थ-> इत्यादौ बीभत्ससाङ्ारयोनं युगपदुत्पत्ती, किं त्वभिधेयबोधानन्तरं बीभत्स 

व्यङ्गयवोधानन्तरं -ङ्गारस्येति ऋमेणेवेति नाचुपपत्तिः । नापीति । रपयोरपीति 
रोषः ! अत एव उक्तानिवोहादेव । प्रधानेतरेषु अङ्गेषु खतन्रेयादि विरक्षणतये- 

लयच्र देवः । भावमात्राच्ेति । अपरिपुषटस्थायिमावत्वेन भावत्वमभितप्रेय प्रधा- 
नत्वामावाद्िखक्षणमावगप्रदशंनं खण्डरसनाप्नेति व्यपदेरा इत्यन्वयः । एवं च पूर्णरस- 

योविरोधायसंभवेऽपि खण्डरसपूर्वरसयोसखद्विरोधादि संभवः । अङ्गमिति । अङ्गी 

रसो रसादयन्तरे यदङ्गम् ! अथवा बाध्यो विरुद्धोऽपि स्मरणादिवरूहन्धसमावेशः 

सात् ! यदि वा संसग अविरोधी प्रधानानुपकारितया खातन्रयेण मिकल्तिः खात्तदा 

समभाखादाभावात्खण्डरसः स्त इयर्थः । ननु स्मरणाद्ावेव विरुद्धयोः समवेशः 

प्रतिभ्रसूतस्तदभावात् कथं “कपोकले-' इल्यादौ विरुदधयोवींरङ्गरयोः समावेश इय 

1. समूदेति । नानाप्रकारतानिरूपितनानासुस्यविशेष्यताशालिन्नानं समूहारुम्बनम् ॥ 

+. *भपेः" इद्यादि सन्नेव हि" इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नोपरभ्यते, 
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४. 

ननु (आद्यः करुणवीमत्सरद्रवीरमयानक्रे” इत्युक्तनयेन विरोधि- 
नोवीरश्वङ्गारयोः कथमेकत्र 

८कपोठे जानक्याः करिकल्भदन्तदयुतिसुषि 
सरस्मेरस्फारोडमरपुरुकं वक्रकमलम् | 

मुहुः पद्यञ्श्रण्वन्रजनिचरसेनाकरुकरं 
जटाजुटमन्थि द्रढयति रघूणां परित्िढः ॥ 

इत्यादौ समावेचः । अत्रोच्यते--इह खट रसानां विरोधिताया अवि- 
सेवितायाश्च तरिधा व्यवस्था । कयोधिदारम्बनैक्येन, कयोश्िदाश्रये- 

व्येन, कयोध्िचैरन्तर्येणेति । तत्र वीरशर्गारयोराखम्बनेक्येन विरोधः । 

तथा हासरोद्रबीमस्सेः संमोगस । वीरकरुणरोद्रादिभिविप्ररम्भस्य । 

( आरम्बनेक्येन ) आश्रयेक्येन च वीरभयानकयोः । नैरन्तयविभाव- 

वयार्भ्यां चान्तश्रद्धारयोः । त्रिधाप्यविरोधो वीरसखद्धतरोद्रास्याम् | 

श्रज्ञारस्यादधुतेन । मयानकस्य वीमत्सेनेति । तेनात्र वीरश्रज्गारयोभि- 
न्नारुम्बनताब विरोधः | 

एवं च वीरस्य नायकनिषठत्वेन मयानकस्य प्रतिनायकनिषठ्वेन 
निबन्धे भिन्नाश्रयत्वेन विरोधः । यश्च नागानन्दे प्र्माश्रयस्यापिं 

मिपरायेणाह-चन्वाद्य इति } एकञेति । समावेश इयग्रेणान्वयः । कपोरु 

इति 1 वक्रकमं कीद्म् । कपोखावच्छेदे स्मरेण कामोद्रेकेण स्मेरः अकाशमानः 
स्फारोडमरोऽव्युत्कटः पख्को यत्र । कपोलस्य रकिंचित्पाण्डुत्वन विमर्त्वेन वा 

करिकरुमदन्तोपमा । अनर शृङ्गारस्य जानक्यालम्बनविभावः, तदीयताद्कपोर 

उदीपनविभावः, तन्मुखकमङवलोक्रनमनुभावः । वीरस तु रजनीचरसेना आल- 

म्बनम्, तदीयकलकखरूविधानसुदौपनविभावः, जटाजूट्न्थिदृटीकरणमनुभावः । 

वीरस निराकाह्वाक्यव्यज्गयतया प्रधानलम् । स्मरणादावाङम्बनाश्रयमदनरन्तया- 

आवेष्वपि विरोधिनोरेकस्सिन्समावेय इति सिद्धान्तमादह-ईइह् खाट्वात् । आश्न- 

येक्येन नायशरैकयेन । नैरन्तर्येण अव्यवधानेन । विदिष्य दशेयति-तचेति। 

वीरञ्ङ्गारयोर्वरसंभोगयोः । तथा आरम्बनैक्येन संमोगस्येति विरोध इलयन्धयः । 

एवममेऽपि । आश्रयेक्येन चेति । चकारेण आकम्बनेक्येनेलखस्य समुच्चयः । 

वीरस्याद्धतरौद्राभ्यां सहाविरोधः । आङम्बनेक्येन आश्रयेक्येन मेरन्तयेण च 

मवति । एवं शृद्वारस्याद्धतत्वेन । मयानकस बीमत्सेन तु नैरन्तयंमत्रेणाविरोधो 

लेयः । वीरशङ्वारयोरारम्बनमेदेनावियेधं दशंयति- तेनेति । उक्तनियमेनेदर्थः। 

अत्र कपोरे-- इयर । यिन्नाश्चयत्वेनेति । उत्साहस्य प्रतिनायकविषयत्वेन 
सा०द० ३६ 
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जीमूतवाहनस मख्यवत्यनुरागो दर्तः, तत्र “अहो गीतमहो वादि- 
चम्” इत्यद्धतस्यान्तरा निवेरनावरैरन्तयामावान्न शान्तश्ङ्गारयीर्विरोधः 
एवमन्यदपि ज्ञेयम् ¦ “पाण्डुक्षामं वदनं- इत्यादो च पण्डतादी- 
नामङ्गभावः करुणविप्ररुम्भेऽपीति न विरोधः । 

अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नैव दोषता ॥ ३१ ॥ 
सर्वेषां दुःश्रवव्वमरमृतीनाम् | यथा- 

एष दुश््यवनं नौमीत्यादि जल्पति कश्चन }' 

अत्र दुश्चयवनश्ब्दोऽप्रयुक्तः । 

अन्येषामपि दोषाणासित्योविलयान्मनीपषिभिः। 
अदोषता च गुणता ज्ञेया चादुभयात्मता ॥ ३२॥ 

अनुभयता अदोषगुणता ॥ 

इति साहिलयदपणे दोषनिरूपणो नाम सक्तमः परिच्छेदः । 

नायकैक्येन निबन्धे सिच्ाङम्बनत्वेनाविरोधो ज्ञेयः ¦ इदानीं विरुद्धरसीयविमावा- 
दिपरि्रहस्यादोषल दरदयति-पाण्डश्चासामत्याष्दे । तथा च विरुद्धरसीयांसा- 
धारणाङ्गपरिप्रह् एव दोषो न तु साधारणाङ्गपरिप्रह इति सावः । अघुकारे चेति । 
परोक्तशब्दवाक्ययोः कमोदिव्वेनोपादाने चेदयर्थः ! अनुकरणे दुःश्रवसादोषल्वं 
यथा--“खगचष्ु्रमद्राक्षीदिद्यादि कथयल्ययम् ।` शब्दस्ायुकरणे चच्युतसंस्फारसा- 

दोपत्वं यथा--“पद्येष च गविद्ाह् खत्रामाणं यजति च । अत्र प्रथमपादे गोश 
ब्दस्य निर्विभक्तिकतया च्युतसंस्कारलम् । द्वितीयपादे सुत्रामशब्दोऽप्रयुक्तो न 
दोषः । दुश््यवनशब्दोऽप्रयुक्तो न दोष इति रोषः \ अदोषगुणता अदोषं गुल 
न्च रसादेर्निंकषैप्रकषबीजलाभावादुभयरूपम् ॥ 

इति श्रीरामचरणतकवागीरामद्यचायेविरचितायां साहिखदर्पणविद्तौ 

सप्तमः प्रकाशः । 

1. ततरेलयादि । तथा चोक्तं ध्वनिश्ृत्ा--“टकाभयतवे निदौपो नैरन्तये विरोधवान् । 

रसान्तरव्यवधिना रसो न्यस्यः सुमेधसा ॥› इति ॥ 
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सषटमः परिच्छेदः । 

रणानाह~ 

रससाङ्धित्वमाप्चय धमाः शोयोदयो यथा । 
गुणाः 

यथा खल्ज्गितमाप्षयातस्मन उक्कर्षहेतुताच्छोर्यीदयो गुण- 
राब्दवाच्याः, तथा काव्येऽङ्खिस्वमाक्तसयय रसस धमाः खरूपविरोषा 
माघुयोदयोऽपि खसमपेकपदसंदभेसख काव्यव्यपद्शस्यांपयिकानुगुण्य- 

माज इत्यथः । यथा चैषां रसमात्रस्य धर्मसं तथा दरीतमेव । 
[0 

काव्यलक्षणकारिकोदेरक्रमग्राप्तान्यणाननिरूपयति-- गुणानिति } रघ्स्येलनेन 
काव्यशचरीरख दाब्दाथयोन्यवच्छेदः । अङ्कित्वमाप्तस्येति 1 शिष्टं यद् यथासंभवं 
दष्टन्तदाष्टीन्तयोर्व्याल्यायते- यथा खटिवति । लोके इति पूरणीयम् । आत्मन 

इति अङ्गिलमाप्तस्येयस्य विशेष्यम् । काव्ये कविभणितौ \ अङ्खितवं विभावाय्गसमु- 
दाययोगेन धूर्णम् । एतेन खण्डरसे माधुयादीनामन्यतमसख काव्यलन्यापकतया 
उत्कषेतुलाद् गुणव्यवहारोपयिकं धमौन्तरमाह--स्वसमपेकेति । खं रसस्तख 
सम्पैकरो व्यज्ञको यः पदसंदभो वाक्यं त्य काव्यव्यपदेक्चसख काव्यव्यवहारख ओप- 

यिकमुपयोगि यदाचुयुण्यमानुकूस्यं तद्भाजः गुणशन्दवाच्या इलयन्वयः । एतच 
गुणारकारसंस्कृतयोः दब्दाथयोः कान्यरब्दोऽयं वर्तत इवि प्राचीनमताुसारेणो- 
त्तम् । खमते तु रसवतत्वमेव काव्यव्यवहारोपयिकम् , न तु गुणलम् । यद्रा रसवत्त्वं 
काव्यलक्षणम् । व्यवहारबीजं तु युणाङुकारसंस्कृतशब्दार्थलमेवेति खमतेनवेदमु- 
न्तम् । एवं च काव्यव्यवहारप्रयोजकत्वे सति रसधमंवत्व गुणलक्षणम् । रसलाद्न्या- 

वृत्यथं सखन्तम् , अरुकारव्याव्रत्यथं विशेष्यम् 1 ननु गुणानां चबव्दार्थवर्मलं पराची- 

नैरुक्तम् , भवता ठु कथं रसधर्मलमुच्यत इत आद-यथा चेति } एषां गुणानाम् । 
माच्रपदेन शब्दार्थयोव्यैवच्छेदः । दितं ददैयितुमारब्यम् । माधुयादिखरूपनिरूप- 

नै मुद्रितपुस्तके इत आरभ्य परिच्छेदान्तपर्यन्तं व्याख्यान्तरायमाणो महीयान्यन्ध- 

मेद. उपलभ्यते । स॒ चावदयकत्वादि दाप्युपन्यस्यते--“्दोषा्चिरूप्य युणान्निरूपयति-- 

गुणानिति । काव्यरक्षणोदै्कमेणेति शेपः ! रसस्य अब्धित्वं सुख्यत्वम् । एतच रान्दा- 

थयोः काव्यव्यवहारोपयोगित्वात् । दो्यांदय इयादिपदाद्वियाविनयादीना यदहणसम् । 

सखरूपविदोषाविरक्षणविद्येषणानि माधुयादयोऽपि युणच्ब्दवाच्या इलन्वयः । गुणप 

ग्युत्पत्तिमाद-- सवेति । खं खकीयो रसः तख समपेको व्यज्ञको यः पदसंदभ॑ः पद्कदभ्ब- 

विद्ञेपो वाक्यमिति यावत् ! तत्काग्यव्यपदेशः काव्यव्यदह्यारः तस्योपयिकमुपयोगि यदानुयु- 

ण्यमानुकूल्यं तद्धाजः ! रसस्ेव काव्यन्यवहासेपयोगित्वं तदुत्कषेद्ारा युणानामपि तदि- 

लवपेयम् । ननु गुणानां वामनादिभिः शब्दाथैषमैतवसुक्तम्, किमिति मवता रसमाघ्धर्म- 

त्वसुच्यत इ्यत्त आद~यथा चेषामिति। एषा यणानाम्। तथेति । काव्यम्रका शोक्तकाग्य- 
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माधुयमोजोऽथ प्रसाद इति ते तरिधा ॥ १॥ 
ते गुणाः । तत्र-- 

चित्तद्रधीभावमयो ह्वादो माधुर्यमुच्यते । 
क, प + सतं (५ (५ णेनवामीषां रसधर्मलं व्यक्तीमविभ्यतीति मावः 1 गुणान्विभजते--माधुय॑मिति 
चित्तद्रवीभावमय इति खार्थं मयद्! हयद्: खखसंवकितप्रतीतिः 1 “आहादकतवं माधुर्य 

लक्षणदूषणप्रकरणेति “किंच शब्दार्थयोः सयुणत्वविद्चेषणमनुपपन्नम्-- इत्यादिना ! गुणान्वि- 
भजति--मादुयेमिति । माघुर्यमाह--चित्तेति ! श्वाय मयट् ! हाद आनन्दविशचेषः 
॥ 1 

1. ते त्रिधेति । वामनादयस्त्वोजञादीन्दश्च गुणानाह; । ते यथा--पदन्यास्सख 
गादत्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः ! अनेनायिष्ठिताः प्रायः शब्दाः शओरोत्ररसायनम् ॥ छधत्व- 
मोजसा मिश्रं मसादं च प्रचक्षते । अनेन न विना सलं खदते काव्यपद्धतिः ॥ यत्रै- 
कपदवद्धावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षितसंधीनां स शेपः प्रमो युणः॥ परत्िपा्द 

प्रतिश्थेकमेकमार्यपरिमहः । दुर्वन्थो टुविमावश्च समतेति मतो युणः ॥ ञसेहन्यवरेहन्ति 
कमेण यतयो हि यत् समाधिर्नमम स गुणस्तेन पूता सरस्वती ॥ वन्ये पृथक्पदत्वं च मा- 
धुयंखदितं दुभेः 1 अनेन हि पदन्याघाः कामं धारा मधुश्चुतः ॥ यथाहि च्छियते रेखा चतुरं 
चित्रपण्डितैः ! तथैव वागपि प्रचि: समस्तगुणगुम्किता ॥ वन्धस्याजरठत्वं च सौकुमार्य॑- 
सुदा हृतम् । एतेन वाजता वाचो रूप्त्वान्न श्वतिक्षमाः ॥ विकटत्वं च बन्धस्य कथयन्ति 

ह्युदारताम् । वेचिच्यं न प्रपचन्ते यथा श्यून्याः पदक्रमाः ॥ पश्चादिव गतिवौवः पुरसा- 
दिव वस्तुनः । यत्राथेव्यक्तिदेतुत्वात्तोऽथेव्यच्िः स्तो गुणः ॥ जञ्ज्वस्यं कान्तिरि- 
लयह्ुयुणं युणविद्चारदाः ! पुराणचिचस्थानीयं तेन वन्ध्यं कवेर्व॑चः ॥ इति! सरस्वती- 

कण्ठाभरणे तु चवुर्धिञ्चतियुणाः। तत्र दश निरूपिता एव ज्ञेयाः; इतरे तूच्यन्ते--छाभ्यविरो~ 
षणयोगत्वञ्मुदात्तदा । गाढबन्धत्वमौर्जियम् । चाद्क्तिसदकारिप्रियत्राख्यानत्वं प्रेयः \ 
छधिङ्व्युत्पादनं सुशब्दता । यथा--^तस्याजीवनिरस्तु मातरव मा जीवस्य मा जीवतो 
भूयाद्वा जनने: किमम्ब जनिना जन्तोैथा जीविनः ! युस्तवामेव न वन्दते न यजते नोपैति 
नालोकते नोपस्तति न मन्यते न मनुते नाध्येति न ध्यायति ॥ अघ्राजीवनिरजननिरि- 

त्यादीनां सुबन्तानां वन्दते यजत इ्यादीनां तिडन्तानां च व्युत्पत्तिः एदाब्दता ! शब्दा- 

नामन्तःसंजट्परूपत्वं सौक्ष्म्यम् । यथा---केवरं दधति कठैवायिनः म्र्ययानिह न जातु 
कमणि । धातवः सजतिसंहृशास्तयः स्तौतिरत्र विपरीतकारकः ॥2 अत्र शतावगतवाक्या्थस्यः 
खजतिसंहरतिश्ास्ि स्तूयत इति प्रदानामन्तःसंजस्परूपेण सक्ष्मतया सक्ष्मत्वम् । ध्वनि- 

मत्ता गाम्भीर्यम् । वथा-भ्मौलौ धारय पुण्डरीकममितं तन्वात्मनो विक्रमे चक्राङ्कं 
वह पादयुग्ममवनीं दोष्णा समभ्युद्धर । लक्ष्मी भ्रूनिकडे निवेशय भव ज्यायान्दिवोकस्यतते- 

चिश्वान्तःकरणेकचेर तदपि ज्ञातो हरिः खल्वसि ॥ अत्र नाभ्या युण्डरीकथारणं अपरिमित 
विक्रमत्वं चक्राङ्कितकरत्वं द्या वसुधोद्धारणं वक्षस्थरनिवेदितरुक्ष्मीकत्वमिन्द्रावरजत्वं 
नवे ध्वनतीति गाम्मीयैम् । व्यासेनासिधानं विस्तरः । समासेनाभिधान संक्षेपः । यथा- 

घत मारतिसमानीतमदयोषपिहतव्यथः । लङ्काखीणां पुनश्चक्रे बिरापाचाय॑कते इरेः ।४ 
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यतु केनचिदुक्तम्--"माघुयं इुतिकारणम्? इति, तन्न । दरवीमा- 
वस्याखादखरूपाह्यदाभिच्रस्वेन कायेत्वाभावात् । द्रवीमावश्च खामा- 
विकानाविष्टव्वात्मककारिन्यमन्युक्रोधादिकृतदीप्ततस्वविसयदहासादयुपदित- 
विक्षेपपरित्यागेन रत्यायाकारानुविद्धानन्दोद्धोधेन सददयचित्ताद्रमा- 
यत्वम् । 

राङ्धारे दतिकारणम्ः इति काव्यप्रकाशः । दृज्गारादिष्वनुभवसिद्धमेवाह्यदजनकलं 
तदेव माधुयेम् । तस्योत्कषौधायकतमाद--द्रुतिकारणमिति । एतदहूषयति-- 
यत्त्विति । तत्कायत्वाभावात् माधूर्यजन्यत्वासंभवात् । आहादातिरिक्तखय दवीभा- 
वस्य नि्वैक्तुमशक्यतया आहयाद एव पर्यवसानम् । एवमाहादजनकतवापेक्षया लघुन 
आह्यादसयेव माधुयेपदशक्यतावच्छेदकत्वयुचितमिल्याहाद एव माधुयंपदार्थं इति 
भावः,! नलु द्रवीभावस्तावदाह्याद एव भवतोच्यते तस्य रसाभिन्नरतया रसधर्मतवं 
नोपपद्यत इत्यत आदह-द्रवीभावश्चेति । काञिन्यादिपरिद्ागस्य रसोद्रो धहेतु 
ददीयति--खाभाविकरेति । मन्युः शोकः, दीप्तत्वं दग्ध प्रायत्वम्, रद्यादीदयादि- 
घदेन दचोकम्रशमयोभश्रहणम् । रत्यादिभिराकारैर्विषयेरचुविद्धः संवटितो य॒ आनन्दो- 
द्ोधो रसाखादः तेन \ एवं च शृङ्गारकरूणक्ान्तरसोद्रोधानन्तरं जायमानो रद्याघ- 

द्तिकारण माधुयैमिति । कान्यग्रकाञ्ेक्त लक्षणं दूपयति--यच्विति । दतिकारणमह्ादी 

माधुर्यमिति । दूषयति--तन्नेति । आस्वादो रसस्य स्वरूपं स्वरूपविदो पश्चि त्तनिदं्तिरूप 
आह्ादः । कार्यैत्वामावात् निरक्ताह्ादजन्यत्वायोगात् । द्रवीमावस्य आह्छादजन्यत्वाभावेन 

आह्ादस्यापि तञ्ननकत्वामाव इति मावः । गूढविषयसंचाराक्षमत्वमनाविष्टत्वम् । मन्युः 

रोको दैन्यं वा! क्रोषादीलयादिपदाच्नुयुप्सादिपरिग्रहः ¦ विख्यहासादील्यादिपदेन भयादि 
परिग्रहः ! उपहितसुपधानं संबन्धस्तदात्मको विक्षेप इव्यथः । यद्वा विस्मयादिभि- 

अत्र कथाविस्तरप्रतिपायस्ा्थस्य प्रङरृतसंमामरसविच्छेदाशङ्या प्रकृतसंमामरसविच्छेदा शङ्कया श्चेकाधेमात्रेणोक्तत्वात्सं- 
क्षेपः यावदर्थपदत्वं खसंभित्तस्वस् । यथा-किचिद्रस्तुनि नो वाचि कैचिद्वाचि ने 
वस्तुनि । वाचि वस्तुनि चाप्यन्ये नान्ये वाचि न वस्तुनि ॥> अत्रा्थेख पदानां च ठल- 

विधृतवनुख्यत्वेन संमितत्वम् ! भावतो वाक्यटृत्तिमोविकस् । आरोहावरोहयोः क्रमो 
गतिः। यथा-- “वराहः कल्याणं वितरतु स वो यस्य शश्चभृत्कलाकोरी कान्तं कमविदल~ 

दभ्ुद्धतिभिया ! मिथः संमूच्छद्धिश्वतुरुदधिकछछोरुपररेरनाखृष्टं॒द्॑ादिखरमधिेते वख- 
मती ॥ अत्र पूर्वापै खरस्यारोदादुत्तराथं चावरोहाद्रतिः । उपृक्रमनिवीहो रीतिः । 
विरिष्टमणितिरूक्तिः । यथा-कुद्चलं तस्या जीवति कुश्रं पृच्छामि जीवतीष्युक्तम् । 
पुनरपि तदेव कथयसि खतां नु कथयामि या श्वसिति ॥> अत्र कुदाल तस्या इति पृष्ट 

छुररमङुरलं चेति वक्तव्ये योऽयं जीवव्यायुक्तिमङ्या जीवितमाव्ररेषताप्रतिपादनः 
प्रकारः स उत्तिसंहघः । उक्तिग्रौठपरिपाकः प्रौडिः । यथा--जभ्युदधूता वमी दलितं 
रिपूरः क्षिपक्रमा कवलिता वलिराञ्यलक्ष्मीः । अत्रैकजन्मनि कृतं यदनेन यूना जन्मत्रये 

तदकरोत्पुरुषः पुराणः ।› इति ॥ 
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तच-- 
` संभोगे करुणे विग्ररम्भे शान्तेऽधिकं कमात् ॥ २ ॥ 

संमोगादिशन्दा उपलक्षणानि । तेन संमोगाभासादिष्वप्येतस्य 
यितिर्ेया । 

1 †न्त्यव [९ 
भूति बगान्त्यवर्णेन युक्ताष्टटडटान्विना । 

न्ट ध 6 

रणौ घरू च त्यक्तो वणः कारणतां गताः ॥ ३ ॥ 
विषयकः सहृदय चित्तद्रवी भावरूपकेवकानन्दसंदोहानुभवो माध्यं तस जनकतासंव- 
न्धेन रससंवन्धितया रसधर्मेत्वमक्षतमेवेति भावः । केचित्तु--^रतिशोकमप्ररमेषु 
गुजेयादिरागचरत्तिरिव कश्चिदेको धर्मोऽसि स एव माधुर्यं येन सामाजिकानां चित्तं 
द्रवीभवति । रलयादीनां रसरूपतया परिणामेन तस्य रसद्रत्तिखम्? इति वदन्ति, 
तत्न ! तत्र तादशधर्मसत्तवे मानाभावात् ! नच इतिरूपकायौन्यथानुपपत््या तत्कल्प- 
नमिति वाच्यम्! तस्य रसखभावेनेव सिदलात्तदथं धर्मौन्तरकल्पनानौविद्यात् । गर्व - 
यदो तु प्रलक्षसिद्ध एव ताद्यध्मैः। अन्ये तु-शुश्रवलमेव साघुर्यं काव्यध्मः' इल्या- 
इः, तन्न । असुश्रवत्वेऽपि काव्ये माघुर्यसखोपरम्मात् ! माटुयंविषयानाह--तच्चेति। 
माधुयं चेदर्थः । संमोगपेक्षया कर्णे, तदपेक्षया विगप्रखम्मे, तदपेक्षया चान्तेऽधिकम्। 
साविशयमिदलयर्थः । केचित्तु--(कृषरुणः इति विप्ररम्भविशेषणम्, तन्न । अश्चुपाताद्- 
यसत्र इतलाचेतसो मताः इद्यनेन करुणेऽपि चित्तद्रवीभावस्याङ्गीकारेण माघरुयेखी - 
कारात् । “अप्रसास्य घनसारं इदयादरौ विग्ररम्मान्तरेऽपि माघुर्योपलम्भाच । 
एतस्य माघुयख । माघु्व्यज्ञकान्याह- मूर्ति । वगोन्व्णेन युक्ताः कादयो 
मान्ता इव्यर्थः । रघू विसर्गवणौन्तरायुक्तावयुक्तान्तौ च, न तु गुरुविपरीतौ। 
"खयं हाराकारा गरूति जखधारा कुवल्यात्- इत्यादौ । “अपसारय घनसारं कुर् 
हारं दूर् एव किं कमेः ° इत्यादौ दीवौवुखवारयोगेन गुरोरपि रेफस्य माधुर्यव्यजञ- 
कलदशेनात् । केचित्त--“र्घु हखान्तौः इद्याहुः, तन्न । “सरः खरः खकः काकः 

रुपटित उपपादितो विक्षिपो विषयान्तरायाहित्वम् । रल्यादीव्यदिपदेन हासादीनां यहणम् । 
रत्यदिराकारः परिणामो ज्ञानं तेनानुविद्धः संवित आनन्दस्तस्योद्योधेन रसासवादेन आद्र 
म्रायत्वं निरतिदाथानन्दसान्द्रस्वम् । तच स्वविषयकानुमवसंवन्धेनानन्दभागित्वं तच्चा- 

नन्द् एव पर्यैवसन्नमिलयभिप्रायः । केचित्तु---“्गुजयांदिरागदृत्तिरिव रसदृत्तिः कश्चिदेको 
यमोंऽस्ि स एव द्रुतिरूपाह्ादस्य जनको माधुयैसुच्यते" इत्याहुः, तन्न । रसस्यैव तादृशा- 

हादजनकत्वाङ्गीकारेणेवोपपन्तौ तदृत्तिधमम॑न्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात् । तच्च माधुर्यं च । 
अधिकमुत्कर्षातिश्चयजनकम् ! कऋमादिति । संभोगादीना पू्वपूर्वयुपेक्ष्य उत्तरोत्तर उत्क- 

षातिदयजनकत्वमिति मावः । संभोगामासादिष्बपीति । अपिरेवाथः । एतस्य माधुयेसख । 

माधुशेव्यज्ञकान्वणीदी नाद-- मूर्ति । परस्तादित्य्थः । युकत्छा इति । मूधस्थवगान्यस- 
जातीयवर्णा इयथः । रघू वणीन्तरयोगराहित्येन लधुप्रयलोचचा्यो, न त॒युरुविपरीतो 4 

1. सूर्चीति । अय्मागे खसखवर्गान्लवणेसहिता इयथः । यथा--अनङ्गमङ्ग ठत्यादि ॥ 
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अददिरल्यदृत्तिव सधुशा रचना दथा | 

'"अन्ङ्गसङ्गटमुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः | 

जनयन्ति मुह्यूनमन्तःसंतापसंततिम् 1" 

यथा वा मम-- 
॥.॥ 

“ठताकुद्धं गुञ्चन्मदवदलिपुञ्जं चपर्य- 

न्समालिङ्गच्ङ्गं द्रुततरमनङ्ग प्रचर्यन् । 

मसम्मन्दं मन्दं दटितमरविन्दं तरख्य- 

त्रजोघ्रन्दं बिन्दन्किरति मकरन्दं दिदि दिशि ॥' 

इत्यादौ "परस्परस्पधिवरः खयंवर- इ्यादौ च रेफस्य हखान्तत्वेन माघुयेव्यज्ञक- 

लापत्तेः । पुरो रेवापारे गिरिरिति दुरारोहिखरः-' इत्यादो हृखान्तलाभावेन माघु- 

मैव्य्कतवानुपपत्तेः। अढत्तिः समासाभावः । अल्पषृत्तिरदीषेसमासः । मधुरा इुःश्र- 

वृणव्णीघटितत्वैन मनोरमा । रचना पदसंद्भैः । निरुक्तवर्भवहुला वहुतरनिषट- 

राक्षररहिता निम्समासा अल्पस्षमासा वा॒सखकुमारार्थ्रतिपादिन्म मा्ुयैव्यज्ञिकेति 

तातयाथैः । साघुसदादरति--यनङ्गेति । अनङ्गस्य सङ्गङथुवो जन्मस्थानानि । 

तसा अपाङ्गख नेचप्रन्तख भङ्गयो विक्षेपाः । छदाङुञ्मिति । स्तापदं छरभि- 

पुप्पर्तावोधकदया सार्थकम् । अदतेर्माुयव्यल्लक्वं यथा--“सुद्रितासिन्दुमारोक्य 

पच्चिनीं पद्य खन्दरि । हन्त कान्तख विच्छेदे सघुरोऽपि न रोचते ॥' सुङमारार्थ- 

परतिपादकस्वनाया माघुर्यव्यल्कत्वं यथा--“उचितं गोपनमनयोः सनयोः कनका- 

द्विधसतस्कस्योः । अवमानितविषुसण्डलयुखमण्डल्गोपनं किमिति ॥" ओजोगुण- 

तथात्वे "अपसारय धनसार डर हार-2 इति काव्यप्रकादोक्त तदुहारणमसंगतं स्यात् । 

न्ख्य दाराक्षारा गरुति जरूधारा कुबल्यात्-> इत्यादो चाज्ुसवसिद्धस्य दीर्ैरेफस्य माधुयं- 

व्यलकत्वसयापलापप्रसद्वाच । तब्यक्तौ माधुर्यव्यजजने । अवृत्तिः समासाभावः । अस्पद्- 

त्तिरस्पसमासः ! मधुरा मृदुपदानुप्रासादिरचिरा रचना 1 यथा--मुरया मधुबो धित 

माधवी. इत्यादि । तथा माधूर्यव्यजिका । अनङ्गेति । कामस्य मङ्गल्थुवोऽभिमतसिद्धि- 

खानानि तखा नेत्रपरान्तख भन्नयो विक्ेपविशेषाः । तेति 1 यजन्तो मधुरं करूजन्तो 

मदवन्तश्वाठिपु्ला ्रमरप्रेणयो य॒त्र । तच्चपल्यन् कम्पयन् 1 दरति प्रुष् 1. तर्ख्यन् 

कम्पयन् । रजोवृन्दं परागसमूहम् । विन्दन् गृहन् । विकिरति विक्षिपति । मकरन्दं पुष्प- 

र्तम् ! उदाहरणद्वये मूधैस्वणौन्ल्वणनामस्पसमासस्य च माधुयेव्यञ्ञकत्वम् । असमा- 

सख यथा--भ्मानं विमुच्च कल्याणि दासं मामनुकम्पय ! विजहि रुषो रागमधरस्य च 
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ओजधित्तख विस्तारषपं दीप्रत्च्यते ॥ ४ ॥ 
वीरबीभत्सरोद्रेषु कमेणाधिक्यमस्य तु । 

अस्योजसः । त्रापि वीरादिश्ब्दा उपलक्षणानि । तेन वीराभा- 
सादावप्यसयावयितिः। 

वभे याद्यतरतीयाभ्यां युक्तो चणो तदन्तिमो । ५॥ 
उपयेधो दयोवो सरे टख्डटंः सह । 
रकार षकार तख व्यञ्जकतां गताः | ६ ॥ 

तथा समासो बहुले घरनीद्धयश्षालिनी । 
यथा--“चच्चद्धज-- इत्यादि । 

माद--भोज्ञ इति ! दीप्तत्वमोजः ! तत्र दीप्तत्वमाह-च्ित्तेति । उत्साहाया- 
काराज्ुविद्धचमत्कारोद्रोषेन जायमान उत्सादायविषयकचमत्कारोट्रोध इति तदर्थः ॥ 

केचित्त--“दीप्तत्वं कटवर्णश्रवणजन्यश्रोचड्ःखसंभिन्नखखविरोषः, स एव चित्तवि- 

सारः इत्याहुः, तत्न । अनिष्ुराक्षरप्रायवन्धन्यज्यमाने वीरादौ तदभावध्रस- 

दात् । “चित्तविस्ताररूपदीप्तत्रजनकमो जः इति काव्यप्रकाशः, तन्न । वीरादिभ्य 

एव जायमानदीप्तत्वस्यैव ओजःखीकारेणोपपत्तौ तन्ननकथमोन्तरकल्पने मानाभा- 

चात् । आओजोविषयानाद--कीरेति } वीरापेक्षया बीभत्से, तदपेक्षया रौद्रे ओ- 
जस आधिक्यमतिशयः । रौद्रवीरे च निष्प्रतिभटमोजः । बीभत्से तु माधुयरे- 
दानुविद्धम् । हास्याद्धतभयानकेषु द्वयोः समवेश्यो ध्वनिसिद्धान्तसंग्रहोक्तरीया ज्ञेय 

इति चण्डीदासः । एतन्मते बीमत्सापेक्षया रौदवीर्योरोजस आधिक्यम् । ओजो- 

व्यज्लकान्वणीदीनाद--वर्मस्येति । सजातीयख विजातीयस्य वेयर्थः । तदन्तिमौ 

वगीयतृतीययोरन्द्यौ वर्गख द्वितीयचतुर्थौ । सरेफाविति । द्विवचनं आआमादि- 

कम् । रेफयुक्तसय यस्यकस्यचिदपि वभय ओंजोनव्यज्ञकत्वात् । एतदुपरक्षणम् । 

माधुर्यैव्यज्ञका विरिक्तो युक्तो विसगेयुक्तश्व वणे ओजोव्यज्ञकः । अतत एव “उत्छ- 

ल्योक्रदय-- इद्यादौ, श्यो यः पाञ्चार्गोज्- इद्यादौ च ओजोव्यज्ञकत्वमक्षतमेव । 

खादयस्तु केवला अप्योजोव्यज्ञकाः ! खमासो बहु इति । जोजोव्यजकवर्णघ- 
दितसमासाधिक्यमप्योजोव्यज्ञकमिति श्रथयुपादानम् । घटना पदसंदभः । ओं 

द्वयश्चाछिनी उद्धयाक्षरबहुखा उद्धटार्थप्रतिपादिका च । द्वितीयप्रकारसंग्रहाय 
ध 
कम्पनम् ॥* ओजोगुणमाद--ओज इति । चित्तविस्तारो वीरादिरसास्वादेन जायमानो 

विसयविदधोषः ! अत्रापि ओजोक्षणेऽपि ! तदन्तिमौ वर॑द्धितीयवर्गचुर्थौ । दयोरुपर्यधश्च 

सरेफावििः वशस्यादि तृतीयौ च तदन्तिमौ च ! धटना बन्धः! ओद्धल्यज्ञाठिनी डम्बरा\ सा 

च संयुक्तवर्णबाहुव्येन भवति । चश्चदिति व्याख्यातमिदं आक् । अत्र समासवाडइल्यडम्ब- 

१, स्थितिः" क-ख. २. (सरेफः* घ. &. समाखवहुलाः' घ. . 
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चित्तं व्याप्नोति यः शिप्रं श्ष्केन्धनमिवानरः |} ७ ॥ 

स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च । 
व्याप्नोति आविष्कयेति । 

शब्दास्तव्यञ्जका अथंबोधकाः श्वुतिमात्रतः । ८ । 
यथा- 

(सूचीमुखेन सङृदेव छृतनणस्तव 
मुक्ाकखाप इटसि स्तनयोः प्रियायाः । 

एतदुपादानं सार्थकम् । तेन 'आपतन्तममुं दूरादृरीकृतपराक्रमः । वलोऽवलो- 
कयामास् मातङ्गमिव केसरी ॥` इदयादावोजोव्यज्ञकत्वमुपपन्नम् । म्रसादयुण- 

माह-चित्तमिति । य इति । आखाघन्यज्गयेषु आखादाद्यः कथिदेको ध- 
सोऽसि येन व्यङ्गयानामाखायलं चोपपद्यते । स एव प्रप्ादा्यो गुण इद्यर्थः-+ 
तदुक्तं चण्डीदासेन--“चित्तं यो व्याप्रोति आविष्टं करोति स प्रसादनामा जखा- 
द्ात्मा युणः ।` अनर्पक्ष--व्यापनं संयोगाुद्कुरव्यापारः । गुणपक्षे लाह-- 
घ्याप्रोतीति 1 आविष्करोति व्यासङ्गनिराकरणेन निर्मटं करोति । ्रसादपद- 
व्युत्पत्तिरुभ्योऽयमर्थः (आविष्टं करोतिः इति पाठे खाश्रयनिविष्टं करोतीदर्थः। 
प्रसादविषयानाह-समस्तेष्विति । रसेषु काव्यात्ममूतेषु । तेन मावादीनामपि 
गुणखसुपपयते । अन्यथा त्र काव्यव्यवहारो न स्यात् । र्वनास्ु चेति । सप्त 
म्यथौ व्यज्गयल्रम् । तेन समस्तरचना व्यज्ञयेयर्थः । ओजोमाधुयंवदस्य रचना- 
विरोषो व्यज्ञको नासि, कितु क्लटिदयर्थसमपैकपदघटिता रचनैव व्यञ्जकेति 
प्रतिपादयितुमाह-चब्द्ा इति । तद्ववज्ञकाः प्रसादव्यज्ञकाः 1 नु गुणानां 
रसधर्मलसीकारे प्राचीनसंमतशष्दार्थघर्मलमेषां कथयुत्पद्यत इयत आह- 

रबन्धयोरोजोग्यज्ञकस्वं वभैस्यादीप्युक्तव्णस्य 1 यथा--(जनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठे 

प्रज्युना तव । वद्धस्पधैः क्ृपाणोऽयं लञ्जते मम सार्मव ॥ अत्र तृतीयपादे दकारथुक्त 
धकारो ओजोग्यजकौ । विरूढग्रौडविक्रमः इल्यत्रासंसनक्तौ ठकार 1 वस्त्स्तु॒माधुयव्य- 
कातिरिक्ता वर्णान्तरसदुक्ता दि्रा अन्येऽपि वणी ओलजोव्यज्जकाः । यथा---समरे भाति 

संरम्भादुदिनकरघ॒तिः । इताशङ्कण्डसंकाश्चलोचनो चपुगवः 1 अव्र द्वितीयपादे 

संयुक्तवर्णत्रयमोजोग्यजकम् । ओजोव्यज्ञकाक्षरषटितबहुतरपदसमासस्ताटशाक्षरसंदोह- 

धरितो बन्धश्च ओजोऽतिशयव्यज्ञकौ । ब्दीप्रवहिचयोदीप्नेत्रापीतद्धिपद्वलः । चण्डध्वा- 

नपरिध्वस्तदस्िदानोऽस्त्यसौ युधि ।° "उ्दिनकरवक्रः प्रञ्वलज्वरनेक्षणः । भाय॑वो चृप- 
वगैस्य शृ्युरेष धुरि खितः ॥° प्रमादद्ुणमाह~-- चित्तमिति । आविष्टमधिकनिविष्टम् । 

तद्यञ्लकाः अ्रसादव्यज्काः । रसव्रत्तिः कश्चिद्धर्मः येन सामाजिकानां चित्तं विषयान्त- 
०८ 

रेभ्यो व्यवच्छिय खसिन्नेवातिनिविष्टं करोति। माधुयोंजसोजनकत्वसंबन्धेनैव रसवृत्तित्वं 
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बाणैः सरस्य शतदो विनिकरत्तममी 
खम्रेऽपि तां कथमहं न विखोकयामि ॥' 

एषां श॒ब्दगुणत्वं च गुणव््योच्यते बुधे; \ 
'रारीरस् शौयदिगुणयोभै इवः इति रोषः । 

शेषः समाधिरोदारयं प्रसाद् इति ये पुनः ॥ ९॥ 
गुणाधिरतनैरुक्ता ओजखन्तभेवन्ति ते । 

ओजसि भक्तया रौब्दवाच्ये शब्दाथधर्मविरोषे । तत्र शेषो 
बहूनामपि पदानामेकपदवद्धासनात्मा । यथा-- 
एषामिति । माघु्यादीनामिदर्थः । शब्दगुणलं शब्दार्थधर्मलम् । गुणतया 
आश्रयरसव्यज्ञकत्वरूपपरम्परासंबन्धेन । बुधेवौमनादिभिः। शओौयौदेरात्मधर्मसख यथा 
दारीरद्त्तित्वं यथा वा स्थूकत्वादेः शररीरधर्मस्य आत्मद्रत्तित्व परम्परासंबन्धेन 
तयेद्यर्थः । नञ युणानां रसष्रत्तित्वस्य निसुक्तपरम्परायाः संबन्धत्वस्य च कल्पने 
गोरवमतः शब्दार्थद्त्तित्वमेव कल्पयिवुुचितमिति चेत्, न । क्चिन्नीरसे युणा- 
भिव्यज्कशन्दार्थयोः संभवेऽपि माश्रयादेरनुपरम्भात् । कचित्तु तदसंभवेपि 
रसत्वेनेव तदुपरम्भाच रसान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन रसदरत्तित्वकल्पनस्येवो- 
चितत्वात्.! ननु वामनादिभिः ेषादयो दश शब्दयुणा ओजओआदयो दृल्ञार्थगुणा 
उक्ताः, भवद्धिस्तु माधुय दयघ्य एव कथमुच्यन्त इदयतस्तान्यथासंभवें खोक्त- 
गुणव्यज्ञकदोषाभावाङ्कारगुणीभूतव्यज्ञेष्वन्त मावयन्प्रथमं सब्दगुणान्खोक्तगुण- 
व्यज्ञकदोषाभावयोरन्तभावयति- शेव ईति } भक्त्या ठक्षणया । ओजःपद्- 
वाच्ये ओजःपद्रतिपाये । चित्तविस्ताररूपे ओजस्यन्तभावासंमवादिति भावः । 
दब्दधर्मेविरेषे बन्धगाढत्वरूपे । अघार्थपद्ं चिन्खम् । अर्थधर्म ्रोढत्वरूप 
ओजसि शब्दश्ेषादीनामन्तभीवासंमवात् । एकपद वदिति । संध्यादिवद्या- 
दनेकपदानामुच्ारणकाकभेद्ः स्पष्टं नावभासत इयर्थः । केचित्तु--समासा- 
भावात्? इति व्याचक्षते, तन्न । वामनोपदरदितसय समाप्षत्वेऽपि “अस्त्युत्तरस्यां 
दिति देवतात्मा इति शछषोदाहरणश समाससत्वेऽपि 'तडिक्कपिर्माकारश--- 
इयादौ छछेषम्रत्युदाहरणख वासंगदल्यापत्तेः । “असि मयमस्ि कोतुकमस्ि च मन्दाक्ष- 

मरसादस्य तदतिरिक्तेनेयवधेयम् । क्रतणः करतच्छिद्रः । ममं मनः । तां प्रियाम् । एषां 

निरुक्तयुणानाम् । शब्देत्युपटक्षणम् । अथेयुणमपि बोध्यम् । गुणवृत्त्या खाश्चरयरसव्यज्ञ- 

कत्वरूपपरम्परासंबन्धेन 1 बुधैवौमनादिमिः 1 दौयौदियुणयोगः चयौदियुणव्म् । अत्र 
सखसमवाय्यात्मावच्छेदकत्वं पराम्परासंबन्धः । वामनाचुक्तदशविषरुणानां स्वोक्तयुणव्यज्ञ- 
कादौ यथायथमन्तमौवमाह--श्ेष इति । मकतया रक्षणया । ओजःपदवाच्ये ओजःपद- 
मरतिपाचे। खब्दाथेधर्मविशेषे बन्धगाठत्वादौ ! अन्तभ॑वन्ति जमिन्रतया वतेन्ते । बहूनामिति। 

9 “योगः इति नास्ति क-ख-पुस्तकयोः. >. मत्तया इति कपुस्तने नान्त, २. “-पद- घ. 
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'उन्मजजर्कुड्वरेन्दरमसास्पाखनुवन्धोद्धतः 
सवी: पर्वैतकंदरोदरयुवः कुवैन्परतिष्वानिनीः | 

उच्वेरुचरति ध्वनिः श्रतिपथोन्माथी यथायं तथा 
मायप्रङ्दसंख्यशङ्खधवला वेखेयमुदरच्छति । 

अयं बन्धवेकय्वात्मकत्वादोज एव । समाधिरारोहावरोहकमः । 
मारोह उत्करैः, अवयोहोऽपकपैः, तयोः कमो वैरखतानाव्हो वि- 
न्यासः । यथा--्चच्चद्भूज- इत्यादि ! अत्र पादत्रये कमेण बन्धस्य 
गाढता । चतुर्धपादे त्वपकषैः । तस्यापि च तीन्रप्रयलोच्ाय॑तया आओज- 

मसि चोत्कया । बालानां प्रणयिजने मावः कोऽप्येप नैकरसः !> इति भ्राची- 
नान्तरदत्तोदाहरणस्यासंमहापत्तेध । उन्मञ्जदिति | प्रख्यकारीनसमुद्रवर्णन- 
मिदम् ! यथायं सिन्धुसंबन्धी ष्वनिरूचरति तथेयं वेखा विजृतसिन्घुजटमुद्- 

च्छति । “अन्ध्यम्बुविकृतौ वैखा काल्मयौदयोरपि' इलमरः । उभयोः साधम्ये- 
माह--उन्मजदिति ! उन्मनतां जल्कुल्रेनद्राणां रभसेन वेगेन य आस्फाटो 
जलामिवातजन्यक्ञब्दस्तस्यानुबन्धेन उद्धत उद्टः ! प्रक्ष-येषां रभसेन दर्षण य 
आस्फाङ उल्थानन्यापारातिरशयस्तस्यासुबन्धेन आरम्भेण उद्धता उद्वताः \ भ्रति- 

ध्वानिनीः प्रतिशब्दान्विताः । पक्षे-्रतिध्वानिनीः रान्द्निरुद्धाः जर्पूरणेन 

निः्चाब्दाः कुर्वतीः । श्चुतेः पन्थाः शब्दगरहणसामध्यं तस्योन्माथी नाराकः । 
पक्षे -श्रुतीनां वेदानां पथां चोन्माथी \ वेखा कीदशी । प्रायेण रमणेन (बाहुल्येन) 

रेद्धन्त उच्छलन्तो ये शद्वासतर्धवसा । अयं शेषो विकटवन्ध एव । अस्योत्कषो- 

धायकत्वाद्वणत्वमिति मावः 1 उत्क्परौ गाडवन्धत्वम् । अपकषों वन्धशथिस्यम् 1 

-उत्कषेमष्ये अपकर्षोपादाने अपकर्षमध्ये चोत्क्षौपादाने च वैरस्यं यत्र न भवती- 

द्यर्थः । ननु क्रमनिबन्धयोरत्कषौपकषैयोः समावेशः समाधिरिति फलितम् , तत्राप- 

कंस कथमोजस्यन्तर्भाव इयत आद- तस्यापोति । चतु्ध॑पाद सखापील्थः । 

पर्यय पादे पादे आयोदावयोदकमः संभवतीति तत्रारोहपूवोऽवरोहयो यथा-- 

वी ¶ 

संविवद्यादेकपदवत्परवीतिरूपः । उन्मजदिति 1 इयं वेका सयुद्रजकं तथोद्च्छति यथाय 

ध्यनिरुश्ेरचरति । वीढ़क् ! उन्मजन्तो ये जठढुजरेनद्रा जरूदस्तिश्ेष्टस्तेषां रभसास्फाङा- 

नुबन्धेन वेगजनितस्फाकातिरयेन उडत उत्कटः ¦ प्रतिष्वानिनीः प्रतिशब्दयुक्ताः । श्तेः 

श्रवणसख पन्था बिषयान्तस्यदणं दस्योन्माथी नाशकः । वेला कीदृङी । प्रे्धन्त उपरि 

चरन्तो येऽसंख्याः शङ्गः शङ्ककपारानि तेषवका । अत्र समस्तानामसमस्तानां वा 

वहूनां पदानां संधिवश्देकलवारोपः ! अयं शेषः संधिबाहूस्येन वर्णानां संयुक्तवर्णवद् 

रारुप्रयलोचा$तया बन्धस्य वैकव्यं मवतीति मावः ! उत्कषौ गादत्वन् | जपकरषः दोथिच्यम् । 

वैरस्तानावहः सामाजिकानां देदाजनकषः \ विन्यासो ्नन्थनम् ¦ केचितु थत्र पचे प्रति- 

यादं प्रथमसुत्क्षः प्वादपकषैः, अत्रैवारेद्यावरेदकमरूपः समाभिः 1 (चचचद्ज-> श्त्यादो 
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खिता ! उदारता विकरत्वरक्षणा । विकरल्वं पदानां नरंयल्रायलम् । 
यथा-- 

८सुचरणविनि विष्टु पुरेनतंकींनां 
ञ्मणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कृरु च }' 

अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसंधानमन्तरेणेव रखब्दप्रौदोक्तिमा- 
त्रेणोजः । प्रसाद ओजोमिभितशेथिल्यात्मा । यथा-- 

ध्यो यः शं बिभर्ति खञ्जगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनाम् इति । 
माधुयैव्यञ्जकत्वं यदसमास॒ख द्चितम् ॥ १० ॥ 
धृथक्पदस्वं माधुर्य तेनेवाङ्गीकृतं पुनः । 

यथा- श्वासान्मुञ्चति-' इत्यादि । 
“निरानन्दः कौन्ते मधुनि, मधुरो वारूवकुरे, न सालेऽनालम्बो, स्वमपि उवङ्गे त 

रसते ! भ्रियङ्गौ नासङ्गं रवयति, न चूते विरमति, स्मरछक्ष्मीटीलाकमल्मधुपानं 
मधुकरः ॥" लवङ्ग इति टशघुप्रयल्लोचारणेनावरोहः ! अवसोहपूर्वं आरोहो यथा-- 

अयमुदयति मुद्रा इति । चृत्यस्प्रायत्वमिति । पत्येकं पदच्छेदादिति भावः । 
दयणितीलयव्यक्तराब्दानुकरणम् । करुमिति रणितमिलनेनान्वितम् । नन्वत्र वीरादि- 

रसाभावादोज एव नासि तब्यज्ञके एत दीयबन्धगाढत्वे उदारतायाः कथमन्तभाव 

इत्यत आह-तन्मताचुसारेणेति । ये गुणानां रब्दार्थधर्म॑त्वमेव वदन्ति 
तन्मतेनेलयशैः । शब्द्रौटोक्तिमाच्ेण ओजो व्यवहियते इति शेषः । तथा च प्रकृते 

योग्यतामादायैव बन्धगाढत्वख ओजोव्यज्ञकत्वमिति भावः । प्रसाद इति । 
समाधौ छोके तत्पादे वा ओजःप्रसादयोरन्यतरस्य पुनरन्मल्ननं नास्ति । अव्र 
तूभयोर्निमजनोन्मजनक्रमेण संपकैः । तदुक्तं॒वाम्ननेन--संग्रक्तो खलत्वोजःप्रसादौ 
नदीवेणिकावदुद्रहतः इति! यो य इति ! व्या्यात्तमिदं प्राह । वर्णितमिदयस्मा- 

(१ 

भिरिति शेषः \ श्वासानिति । अत्र भुजावहरीमिति प्राणसमानेति च समासस- 

प्रतिपादसुत्कषीनन्तरमपकषैः, द्वितीयपादे चरमवर्णस्य गाटव्वेऽपि चक्ःप्रयलोच्चायैत्तयाप 

कर्षः" इत्याहुः ! उत्वष पकर्षयोरुत्कर्षसेव प्राधान्यं प्रधानेन व्यपदेशा मवन्तीति न्यायज- 
व्यवद्यार इति भावः । नृल्यस्ायत्वं गुरप्रयलोचायैतयाडम्वरत्वमेव । लधुव्णवरितपदा- 

नामपि समभिव्याहारवदेन युरप्रयलोचायत्वमस्ति । सुचरणेति । नच वीरादिरसे 

ओजः संभवति, कथमत्रौज इयत माह-तन्मतानुसारेणेति । ओजोमिभितेति । चै- 

स्थं कधुप्रयलोचार्थबाइ्येनाजद्धट्त्वम् । (तेजः क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः । 

नैकमोजः मसादे वा रसमावविदः क्वेः ॥ इति माधे । प्र्तादः देथिल्यमेवेल्यवपेयम् । 
यो य इति । व्रोणवे भूतेऽश्त्थाञ्नः कोधोक्तिरियम् । पाच्चाङेन धृष्टयुभनेन द्रोणो हत इति 
पाश्चालगोत्रे क्रोधातिदायः! अधिकवया वृद्धः । गभेदास्यां जरायु गतः । ग्भख इति यावत् । 

1. चृलयदिति । रीलायमानत्वमियर्थैः । | 

2. पृथगिति । एथक्पदानि यस्म तस भावः 1 समासदै््यनिदृत्तिपरं चैतत् ॥ 



अष्टमः परिच्छेदः | ३३२ 

अथेव्यक्तेः भ्रसादाख्यगुणेनैव परिग्रहः ॥ ११ ॥ 
अथेव्यक्तिः पदानां हि ् ञरिलथेसमपेणम् । 

स्पष्टमुदाहरणम् । 

ग्राम्यदुः्रवतालयागात्कान्तिथ सुङूमारता ॥ १२ ॥ 
अङ्कीकरतेदि संबन्धः । कान्तिरौञज्वस्यम् । तच्च हालिकादिपद- 

विन्यासवेपरीसेन रेकिकयोभाशाकित्विम् । युकुमारता अपारष्यम् । 

अनयोरुदाहरणे स्पष्टे । 

त्वेऽपि पथक्पदल्सय दीधसमासराहित्ये तात्पयौन्न दोषः \ यद्वा-बे नाथ् विसु 
मानिनि रुषं रोषान्मया किं कतं खेदोऽस्मार न मेऽपराध्यति भवान्तर्वेऽपराधा 
मयि । तकि रोदिषि गद्वदेन वचसा कयाग्रतो रथवते नन्वेतन्मम का तवासि 
दयिता नास्ीदयतो सयते ॥` एतदुदाहरणं बोध्यम् । प्रसादाख्ययुणेन असादगुण- 

व्यज्ञकेन । हाल्िकादीदयादिना बाक्कादिपरिग्रहः । हाटिकादिसाधारणप्रसिष्यर्थक- 

परदेनेदर्थः । स्पष्टे इति । कमेण यथा-~ताम्बूकश्तग्टोऽयं भद्रं जल्पति मानवः ॥ 
विपयेयस्तु “ताम्बूलमगतग्छोऽयं भह्टं जल्पति मानुषः । अत्र॒ भटगदटमायुषश्चव्दा 
ग्राम्याः । “आनन्दमियमायातु कदा कामवशवदा ।' विपययस्तु "कातोभ्य॑मियमा- 

तत्कमम॑साक्षी मतिपतृवधानुमला छकृष्णादिः । प्रतीपः अतिकूलः । अन्तकसेलय नन्तरमपिक्षारो 

वोध्यः ! अच्र ्रतिप्ादं मध्यव्णौनां रथिल्यम् । वणितमसाभिरिति देषः ! तेनैव निरुक्त- 

माधुयैव्यजञपेनैव ! प्रसादाख्ययुणेन प्रस्ादाख्यव्यज्ञकेन । अर्थ॑स्तमपैणमर्थप्रल्यायनम् । आ- 

म्येति । याम्यत्वलयागात् कान्तिदुः्रवत्वत्यागात् खकुमारतेल्यन्वयः । हाछिकादीति । आ- 
दिपदास्ाकृतनरमात्रमहणम् । दाकका दिभ्रयुज्यमानानां पदानां मलछगदहादि शब्दानां हालि- 

कादिसाधारणबोधजनकानां द्युष्को वृक्षस्िष्ठलयमेः इलयादीनां च विन्यासः अरयोगस्तस्य वेप- 

रीलेन मवेन अलोकरिकदोभारसार्ककारादिङृतवेचिन्यम् । तद्वखमिलयर्थः । एवं च याम्य 
त्वाभावे सति रसाकुकारादिवैचिव्यं कान्तिरिति फएखितम् । न तु याम्यत्वलयागमात्रेणनौज्व- 
ल्यम् । अन्यथा भ्चित्रमभानुरयसुञ्ञवरूकान्तिः खरे लसति भूमिधरस्य ।` इ्यादावपि 

कान्तिः स्यात् । “कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयस्चे कथम् ।› इत्यादौ अाम्यल्वरति- 
छछङ्गाररसानुप्रासारुकारसच्वेऽपि कान्तिवारणाय सत्यन्तम् । एत्तयोरुदाहरणे यथा 

मम-न्खान्ते तन्वि तवासुरामग्दर हन्याञ्यु मे मन्मथस्त्वचित्तं तु विरागरूक्षमक्दी 

वटुं न रक्रोलसो । याचे त्वामिदमेव तच्छृणु पुनः ऋूराय तसै न तद्धू-चापं सखि 
नासिकां निचितं नारीकमप्यात्मनः ॥ रोलम्बावठिकरूनितं वहु जितं कान्ते तवानुयह- 
नैवामी गणिता वनभ्रियवधूसंबाधरङ्का मया । नाङ्के मञ्यानिलान्न च विभोराराधनं 
भावये वामायां तेयि तावदव दयिते तानि म्रतीपानिमे॥° यदि तु माम्यत्वामावेनैव सो- 

माविश्चेषो जन्यत इ्लङ्गीक्रियते तदा यथाश्रुतमेव सम्यक् । अन्यथा दोषत्वासंभावनायाम् । 

१, सुकुमारता अपारुष्यम्ः इति कन्ख-पुस्तकयोवौस्ति, 
सान्द्० २५७ 
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कचिरोपस्तु समता मागाभेदखरूपिणी । 
अन्यथोक्तगुणेष्वसखा अन्तःपातो यथायथम् ॥ १३ ॥ 

मसृणेन विकटेन वा मर्गेणोपक्रान्तस्य सदभख तेनैव परिनिष्ठां 
मागोभेद* । स च कचिहोषः । तथाहि- 

'अव्यूटढाज्जमरूढपाणिजटराभोगं च बिश्रद्रपुः 
पारीन्द्र. शिद्ुरेष पाणिपुरके समातु कि तावता | 

उद््ुधरगन्धसिन्धुरशतमरोदामदानाणेव- 
स्लोतःरोषणरोषणास्पुनरितः कल्पाथिरल्पायते ॥' 

यातुः इति ! कचिदिति । सकुमारवन्वमष्ये उद्धतार्थोपसितौ प्रोढबन्धमष्ये 
सुक्कमारेपश्ितो चेदर्थं । साभ रीतेरमेदोऽपरिलयाग । तत्खरूपेदयर्थ ¦! अन्यथा 
प्रकान्तमार्गयोम्या्नुपसिथितौ । उक्तगुणेषु प्राचीनोक्तमाधुर्यसौकुमायौजन ख । 
यथायथमिति । खङमारमार्मभेदसय माघुर्थसौुमार्थयो प्रौढमार्भमेदसख 
ल्लोजसीदर्थं । सद्धणेन सुङमारेण । उपक्रान्तख आरब्वद । सदरभ प्रबन्वद । 
तेनैव उक्तमार्गेणेव परिनिष्ठान समाप्ति । स मगीमेद । मागमेददोषदयागसख 
गुणलमुदादरति--अव्यूदेति । अग्रोढावयवमिदयर्थं । अरूढोऽजातपाणिजछ- 
रस्याभोग परिपूणैता यत्र ! पारीन्र' सिंहं । “कण्टीरवस्तु पारीन्द्र केसरी गज- 

मोहन > इति हारावली । समातु इयत्ता प्राप्रोठु तावता अब्यूढाङ्कलादिना किम् । 
न किमपि च्रुव्यतीद्थ । चुटेरमावमाह--उद्यदिति । उथनायमान इषैरख 
गन्वसिन्धुरदतसख मत्तदस्िसमूहस्य प्रोदामदानाणैवसोतस श्रोढमटजल्यिभ्र- 
वाहस्य शोषण यस्मात्ताद्डय रोषण यसय तस्मात् । इतः पारीन्द्रशिदो । कत्पाथि- 
म्ररखयकालाभि ! अत्पायते तुच्छे भवति । यसोग्रमद्गन्धेन हस्तिनो भयविह्वला. । 

दूरादेव परायन्ते गन्वहस्ती स उच्यते ॥° माघुर्यादाविखयनेन सौकमायौजसेह- 
णम् । ओजोविपयास सौकुमार्यम् । तच दीधेसमासराहित्येन पुरुषवर्णना द्यागेन 

उन्तगुणेपु उक्तयुणव्यजञकेषु । अन्त पातोऽन्तमौव । यथायथ यथासमवम् । मरणेन सुकु- 

मिण । विकटेन उद्धटेन । मार्गेण वन्येन । उपक्रान्तस्य आरब्धस्य । सदमस्य महाका- 
व्यविङेषस्य । तेनैव उपक्रान्तेनैव । परिनिष्टान समापनम् । सदर्भयेप्युपलक्षणम् । एकवा- 

वयेऽपि समता बोध्या । अब्यूढाङ्गमिति । अव्यूढानि अप्रिणतानि अङ्गानि करचरणादीनि 
यस तत् 1 अरूढोऽनिष्पन्न पाणिजटठरस्यामोग. परिपूणेता यत्र तत् ¦! पारीन्द्र सिह. । 
“कण्टीरवस्तु पारीन्द्र. केसरी गजमादन ` इति हारावरी । समातु मान प्रातु । तावत्ता 

छुद्रशरीर कत्वेन किं न्यूनत्वम् › अपि तु न । उचद् उद्धरत् । अस्य स्रोत इत्यनेन सवन्ध । 
गन्वसिन्धुरो गन्धहस्ती । यस्य गन्धमदेन प्रतिगजा पलायन्ते स दाना्णैवो मदसमुद्रस्तस्य 

सखोतो धारा तख शोषण शोषक रोषण यख तसात् । इत. पारीन्द्ररिशो । अस्पायते 
तुच्छो मवति! अथ॑ वाच्ये खुककुमारसदमौन्त.पातिनोऽस्य पवस्य समतानुरोधेन खङुमार- 
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अत्रोद्धतेऽ्थे वाच्ये सुकरुमारबन्धत्यागो गुण एव | अनेवं विधश्ाने 
माघ्रयीदावेवान्तःपातः | यथा--“कताकुञ्च गुज्जत्- इत्यादि । 

+£ र, ¢ ओजः प्रसादो माधुर्यं सोडमायुदारता । 
र्गा + तदभावख दोषत्वात्स्वीऱृता अ्थंगा गुणाः । १४ ॥ 
९५ 

ओजः सामिप्रायत्वखूपम् । प्रसादोऽथवेमल्यम् । माधुय॑मुक्तिवैचि- 
व्यम् । सौकरुमार्यमपारष्यम् । उदारता अगाम्यत्वम् । एषां पञ्चाना- 
मप्यथेगुणानां यथाक्रममयपुष्टाथांधिकपदानवीङृतामङ्गलरूपाशीलया- 
म्याणां निराकरणेनेवाज्गीकारः । स्पषठान्युदाहरणानि । 
च भवति । एवं च सुकुमारमा्गमेदसखय माषुयैसोकुमायेयोरन्तःपात इति भावः । 

इदा नीमोजःप्रशतीनां दशविधार्थगुणानां दोषाभावादिभिरङ्गीकारमयणल च यथा- 
यथसुपपादयति-ओज इति । तदभावसख ओजःश्रतिगुणपञ्चकाभावस । 
असाभिर्सोषाभावत्वेनाङ्ीकृता इति भावः । “अर्थप्रोडिरोजःः इति प्राचीनठक्षणम् । 

पा च पञ्चबिधा--“पदाथे वाक्यरचना वाक्यार्थे च पदाभिधा । प्रौडिन्याससमासो 
च सासिप्रायलमसय च !` तघ्ादयग्रकारचतुष्टयस्य वैचित्यमात्रप्रयोजकत्वेन युणला- 

भावममे दर्चयिष्यति ! चरमप्रकारं तु दोषाभावत्वेनैव संगृहाति । ओज इति । 
साभिप्रायलमर्थस्य प्रकृतोपकाराभिप्रायेण प्रयुक्तम् । वैमल्यं मल्प्रायसख अ्रयो- 
जकपदाथस्याभिनिवेशः । उक्तिविचित्यं विचित्रयोक्तया तसेवार्थस्य पुनः समप॑- 
णम् । अपारष्यममङ्गखार्थस्योक्तिवेचित्यवसात्सुकुमारभ्रायत्वेन प्रतिपादनम्. । रिर- 
सया पामरग्रयुज्यमानलं तद्धि्ररक्षणमग्राम्यलम् । स्पष्ानीति } क्रमेण यथा-- 

कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणे" इति । विपयैयस्तु “सदाशिवं नोमि पिनाकपाणिम्? 
इति । सवणा कन्यका रूपयौवनारम्भशाछिनी । अत्र यौवननवीनलप्रतिपादकमा- 
रम्भपदमधिकम् । विपयेयस्तु अपास्त स्तो मे विमल्मणिकाच्चीपदगतः ` अन्र 

न 

पदै्रने वर्णप्रातिकूल्याख्यदोष एव सात् । गुण इति । असो द्धलम्यज्कत्वादिति भावः । 
अनेवमिति। यत्र वर्णनीयविच्चेषानुरोधेन अक्रान्तमागैयागो नासि तेत्रेल्थः । माधुयौदा- 

विल्यादिपदादोजोमरहणम् । माधुयैव्यजके कढितवन्थे ओजोग्यज्ञके उद्धतवन्भे चेल्थेः | 

रुताकुञ्जमिति । आदिपदात् नचच्चद्ज- इत्यादियरहणस् । शेषादीनां दशानामथगुण- 

त्वमपि आचीनैरङ्गीकृतानामपि यथासंभवं दोषामावादावन्तमौवयति--ओज इति । तद- 
भावस ओजभ्भृतेरभावस्य । खीक्रता । अस्माभिरिति शेषः 1! उपपादयति---ओज 

इति । साभिप्रायत्वं विशेषणानां प्रकृतोपयुक्ततवेन वक्तरभिप्रेतत्वम् । अथस वाक्याथ 

यैमस्यमनतिप्रयोजननिरथंकपदार्थसंबन्धरूपमरूराहियम् । उक्तेरकायप्रतिपादकस्यानेक- 

दन्दस्य वैचिष्यं विरूपत्वम् । वाक्याथैस्यामङ्गलाव्यजकत्वमपारष्यम् । अपुष्टाथंति । 

अन््यखताम्रययसय अलेकान्वयादपुष्टाथैत्वादीनामिल्थैः । स्पष्टानीति 1 दोषपरिच्छेदेऽपु- 

एाथत्वादीना पञ्चानां यान्दुदाहरणानि दत्तानि तद्धिपरीतानील्यथैः । दीप्तरस्तत्वं व्यक्तर- 
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अर्थव्यक्तिः स्वभावोक्तयारंकारेण तथां पुनः । 
रसध्वनिगुणीभूतन्यज्लानां कान्तिनामकः ॥ १५॥ 

(~ * चे 

अङ्गीक्रत इति संबन्धः । अथव्यक्तिर्वस्तुखभावस्फुरत्वम् । कान्ति- 
दप्ररसत्वम् । स्पष्टे उदाहरणे । 

शेषो विचित्रतामा्रमदोषः समता परम् । 
छेषः क्रमकरिष्यानुल्वणस्वोपपत्तियोगदूपघरनात्मा । तत्र कमः 

क्रियासंततिः, विदग्धचेष्टितं कोरिस्यम्, अप्रसिद्धवणनाविरदोऽनु- 
ल्वणत्वम्, उपपादकयुक्तिविन्यास्र उपपत्तिः, एषां योगः संमेखनं 
स एव रूपं यस्या घरनायासतद्रूपः षो वेचिच्यमात्रम् । अनन्यसाधा- 
रणरसोपकारिवातिशय विरहादिति मावः । यथा-- 

'ष्ैकासनसंखिते प्रियतमे- इत्यादि । 
क्त्र ददनादयः क्रियाः, उभयसमथनरूपं कोरिल्यम्, ठोकसंव्य- 

वहाररूपमनुख्मणत्वम्, “एकासनसंखितेः (“पश्वादुपेत्यः "नयने पिधायः 

काञ्चीपदमिलनेमैव नितम्बस्य बो धाद्विरेषणमभ्रयोजकम् । “भायः सदा युक्ततुरङ् 
एवः इत्यादि 1 िपयैयस्तु (सदाचरतिः इति । सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि 

विक्रमादित्ये !* अचर मरणे कीर्तिंरोषश्चब्दः । विपथयस्तु खतादिशब्दः । “कामं कद्- 

प॑चण्डारो मयि वामाक्षि निर्दयः । रतिमन्तिमदेहलातत्वयि निर्मत्सरः किमु ॥" विप- 

यैयस्तु "कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम् ।" इति । कान्तिनामकः । गुण 

इति रोषः । कमेणोदाहरणे--प््ेषु राङ्घवर्च्छकिघु च्छदानां राजीभिरङ्कितमर- 

्करागिणीभिः । गोरोचनाहरितबश्बहिःपखाशमामोदते कुमुदमम्भसि पल्व्ख ॥* 

दीप्तरसस्वं यथा--शल्यं वासगरदं-' इत्यादि ! उपपाद केति 1 प्रकृतानुक्रुहेतप- 
न्यास इयर्थः । वैचिच्यमाजमिति } मात्रपदेन युणलन्यवच्छेदः। अत्र हेठमाद-- 

अनन्येति । तादृशरसोपकारिलातिशयश्च रसव्यज्ञकवाक्यख काव्यव्यपदेरयो- 

गित्वम् 1 उभयस्य व्येषटाभ्रीणनसय कनिष्ठाप्रतारणस्य च समर्थनमयुष्ठानम् । यद्रा 

सत्वम् । रसस्य प्राधान्याप्राधान्याभ्यां ध्वनिगुणीमूतव्यज्गयव्यपदे शः । विचित्रता ओोत्- 

विस्मयजनकप्रतीतिविषयत्वम् । घटना अथौनां मेलने विचिच्नत्तामान्र न तु गुणत्वम् ॥ 

अत्र देतुमाद--अनन्येति । गुणानामसाधारणरसोपकारभ्रयोजकत्वनियमादिति नावः । 

दृ्कैकासनेत्युदाहरणं रसपरिच्छेदे नायिकाप्रकारकथनप्रकरणे दत्तम् । तत्रव मया व्या 

ख्यातम् 1 उभंयसमथेनं परियत्तमा याः प्रीणनमन्यस्याः प्रतारणम् । तयोः सम्म संघ 

रनम् । रोकव्यवदाररूपं रोकन्यवदारग्रसिद्धरूपम् । उपपादकानि स्वाभिमताथसतपाद्- 

१,.अब्र* इति कपुस्तके नास्ति, >. "निमील्य" घ. 
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“ईेषद्वक्रितकंधरः' इति चोपपादकानि, एषां योगः । अनेन च वाच्यो- 
पपत्तिग्रहणव्यग्रतया रसाखादो व्यवहितप्राय इत्यस्यागुणता | 

समता च प्रक्रान्तप्रकृतिमरत्ययाविपयाँसेनाथस विसंवादितावि- 
च्छेदः । स च प्रक्रमभङ्गरूपविरह एव । स्पष्टमुदाहरणम् । 

न गुणत्वं समाधेश्च 
समाधिश्यायोन्यन्यच्छायायोनिरूपद्विविधाथेदष्िरूपः। तत्रायोनिरर्भो 

यथा-- 
'सद्योसुण्डितमत्तहूणचिवुकप्रस्पर्धिं नारङ्गकम् ॥ 

अन्यच्छायायोनियेथा-- 
(निजनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुशः पतारिता कापि । 
नीरोतपलेऽपि विमृदति करमपेयितुं कुसुमलावी ॥१ 

अत्र॒ नीरोत्पक्नयनयोरतिप्रसिद्धं साद्र्यं विच्छित्तिविरोषेण 
निबद्धम् । अस्य चासाधारणशोमानाधायकत्वान्न गुणत्वम्, किंतु 
काव्यद्रीरमात्रनिवतेकत्वम् । 

उभयोर्ज्यैष्टाकनिष्टयोः समर्थनमनुरूपगप्रीणनम् । निरुक्तश्ेषस्य दोषल्रमेव असक्तं 
कुतो गुणलमित्युपपाद्यति--अनेन चेति । निरुक्तश्टेषेण चेदयर्थः । वाच्यस्य 
वाक्यार्थस उपपत्तिः संभवः । यद्रा वाच्याया उपपत्तेः कारणस्य म्रहणं ज्ञानमत्र 
व्यतया कष्टेन तन्ननकतया । व्यवहितप्रायो विलम्बेनोत्पादितः । असख शेषस्य । 
अगुणता गुणविरोधित्वम्। दोषलमिति यावत्। स्पष्टमिति । “उदेति सविता ताश्न 
इत्यादि । अयोनिरत्पच्छायायोत्रिः । अन्यस कान्यान्तरख छाया वर्णनं योनियैस् 
सः । सद्य इति । हरणो हृणदेशोत्पन्नो म्डेच्छः । नारङ्गकं पक्रनारङ्गम् । अत्र हूण- 
चिवुकनारङ्योः साद्द्यमनिबद्धपूर्वम् । निजेति । विखश्ति विचारयति । कुखमला- 
वी माङाकारी । नन्वच्छायायोनेरर्थस निबन्धनमभ्रयोजनमत आह-अन्रेति । 
अतिगप्रसिद्धं काव्यान्तरेः सहखररो निबद्धमिति । विच््छित्तिविरोषेण वैचिन्यविरोषा- 
धायकत्वेन । तथा चार्थान्तरयोगेन भ्रसिद्धमपि साद्दयं विलक्षणवेचिच्यं जनयतीति 

कानि । अनेन निरुक्तश्ेषेण । वाच्यस्य भ्रियतमाचुम्बनस्य । उपपत्तिरुपपादकयुक्ति- 

स्तस्या यहणे अनुसंधाने । व्यय्रतया । सामाजिकानामिति देषः । विसंवादिता विजाती- 
यत्व्रतिमासः । हूणो स्लेच्छविशेषः । मत्तो मदिरादिभक्षणेन । तसय सुखस्यातितान्रत्वा- 

दिति मावः । प्रस्पधिं तुस्यम् । नारङ्गकं नारङ्गम् । प्करमिति बोध्यम् । कुसुमलावी 
माङकारी । विच्छित्तिविरेषेण वैचिच्यविन्चेषप्रयोजकल्वेन । अस्य निरुक्तसमाधेः । 

काव्यश्चरीरस्य अर्थस्य निवर्तकत्वं निष्पादकत्वम् । मात्रपदेन रसस्यासाधारणश्चोभा- 

1. अयोनीति । अयोनिरनन्यकारणः । अवधानमात्रदेतुक इति भावः ॥ 
%. अर्थेति । अख ददनं दृष्टिः ॥ 

१, ¶विरहः घ, >. “~-दष्ि- इति नास्ति क-ख-पुस्तकयोः. 
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कचित् “चन्द्रम् इत्येकसिन्पदार्थे वक्तव्ये “अत्रेनयनसमुत्थं 
ज्योतिः" इति वाक्यवचनम् । कचित् "निदाघशीतकहिमकालोष्ण- 
खकुमारशरीरावयवा योषित्, इति वाक्यार्थे वक्तव्ये “वरवर्णिनी इति 
पदाभिधानम् । कचिदेकस्य वाक्याथैस्य कंचि द्विरोषनिवेशदनेकैवौ- 
क्यरमिधानमित्येवंरूपो व्यासः । कचिहहुवाक्यमतिपा्ययेकवाक्येना- 
मिधानमिव्येवंरूपः समासश्च । इत्येवमादीनामन्येरुक्तानां न गुणत 
सुचितम् , अपि तु वैचिव्यमात्रावहत्वम् । 

तेन नाथेगुणाः प्रथक् ॥ १६ ॥ 
तेनोक्तपरकारेण । अगुणा जजःप्रभृतयः प्रोक्ताः ॥ 

इति साहित्यदषेणे गुणविवेचनो नामाष्टमः परिच्छेदः । 

भावः 1 अस्य च समाधेश्च । चलुर्धविधार्थ्रोडिरूपस्यौजसो गुणलाभावमाद- 
क.चाद्त । चन्दरमिति परद्येव्येकदेशम् । निदाघेति । शशीतकाठे भवेदुष्णा 
उष्णकाले च शीतला । स॒कुमारद्यरीरा च सा ज्ञेया वरवर्णिनी ॥' व्यासो यथा- 
“असौ चानाकारो भवति खखदुःखव्यतिकरः सुखं वा दुःखं वा भवति न भवत्येव च 
ततः । पुनस्तस्मादृ्वं भवति सुखदुःखं किमपि तत्पुनस्तस्मादध्यै भवति न च दुःखं 
न च सुखम् ।॥* अत्र येन संसारिणा यथाविधं क्म कृतं तदनुसारेणेव वि विधलमा- 
श्रितः खखदुःखभोगः क्रियते । यदि कुतश्िदध्यात्मसाक्षात्कारः स्ात्तदैवासय म्रवा- 
दस्य शान्तिरित्येव विवक्षितं वेचिज्येणोच्यते । समासो यथा--श्रूयतां धर्मसर्वखं 
श्रुला चेवावधारय । अआर्थनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥` अत्र परदरव्यंन 
हरेत्, परदारान्न ग्रहीयात्, परापवादो न वक्तव्यः, इत्यादि वाक्यगताभिधेयस्य 
द्वितीयार्धेनाभिधानम् । न गुणत्वभिति । रसन्यज्ञकवाक्यश्य कान्यव्यपदेशोपयो- 
गिलाभावादिति शेषः । उपसंहरति- तेनेति । परोक्ताः ¦ एवं दण्ब्याचार्यैनिरूपि- 
तानामपि दशविधगुणानां यथासंभवं खोक्तगुणव्यज्ञकादावन्तभौवो बोद्धव्यः । 

इति श्रीरामचरणतकंवागीश्चभद्चार्यं विरचितायां साहिलयदषेणविन्रतौ 
गुणविवेचनो नामाष्टमः प्रकाशः । 

व्यवच्छेदः । प्रौडिरोजः । ग्रौदिश्च "पदार्थे वाक्यरचना वाक्याथ च पदाभिधा । परौडि- 
व्याससमासो च साभिभ्रायत्वमस्य च ॥ इति वामनोक्तानां पञ्चप्रकाराणामोजसामन्तिमं 
म्रकारं प्रागेव दूषितवान् । इदानीं तसैव प्रकार चनुष्टयं दूषयति--क्चिदिति । अरज 
ह्यपुत्रस्य मुनिविदेषख । अत्रेन॑यनाचन्द्र उत्पन्न इति पौराणिकी वातौ । बरवभिनी- 
पदस्य तादृदावाक्यार्थे परिभाषितवाक्यत्व।दिति भावः ¦! व्यासो यथा--“अयं नानाकारो 
भवति छखदःखन्यतिकरः- इत्यादि । समासो यथा--^ते हिमाल्यमामन्त्य-> इयादि । 
नतु शब्दार्थ॑सोमाधायकतवेनैव ओजभ््रश्रतीनां गुणत्वमङ्गीकरणीयमिति चेत्, न । तेषां 
ये दोषाभावपयवसन्नास्तत्ान्याेः । दोषा मावस्यापकर्षप्रयोजकदोषविवरकत्वमातरेणैवोककरषी- 

धायकलत्वासं भवादलकारेऽतिन्याप्तेः। नहि तादृरयुणारकारजन्य्ञोभायां किंचिद छक्षण्यमस्ि 
यन युणेभ्योऽरकाराणां व्यावृत्तिः क्रियत इति ॥ 



नवमः परिच्छेदः । ३९ 

नवमः परिच्छेद्ः। 
थोदे ड [कप १, ७ क ५, 

अथोदरक्रमप्राप्तमरुकारनिरूपणं वहवक्तव्यतेनोहङ्कय रीति- 
मह~ 

पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत् । 
उपकत्रीं रसादीनां 

रसादीनामथांच्छन्दाथेरारीरस्य काव्यस्यातमभूतानाम् । 

। क्प सा पुनः खाचतुविधा।। १ ॥ 
वेदभीं चाथ गोंडी च पाश्चारी छाटिका तथा। 

सा रीतिः । तत्र-- 

माधुर्यव्यञ्चकैर्वणेँ रचना ठङितास्मिका ॥ २ ॥ 
> रीतिं निरूपयितुमस्याः प्राथमिकत्वे युक्तिमाह--अथेति । युणनिरूपणानन्त- 

रमियथः । उद्ेरोति । “उत्कर्षहेतवः ग्रोक्ता गुणाङ्काररीतयः” इत्युदेशक्रमप्राप्त- 
कालमिलर्थः । उद्भ । सूचीकटाहन्यायेन प्रथमं कृत्वेयर्थः ॥ पदेति । पदानां 
संघटना विरोषः । रीयते गुणानां विशेषो ज्ञायतेऽनयेति रीतिः । शीट गतौ" इद्यनेन 
साघुः । ग्यर्थानां ज्ञानार्थलात्तथा व्युत्पत्तिः । अङ्कति । विलक्षणमुखाद्यवयवसं- 
निवेश्षविरोषवदिदयर्थः । ननु पदसंघटना विशेषसय कान्यातिरिक्तेऽपि सत्वादति- 
व्यािरत आह-उपकर्नीति । खा श्रयव्यज्गय रसादिदत्तियुणव्य्ञकतया रसादौ. 

नासुत्कर्षाधायिकेखर्थः । एवं च गुणाभिव्यज्ञकपदविन्यासो रीतिरिति फटितम् । 

तदुक्तं वामनेन--“निरिष्टपदस्वना रीतिः, विशेषो गुणात्मा? इति । ननु रीतेः 

साक्षादेव शब्दस्योककर्षाधायकलं निरुक्तं परम्परया तु रसादीनामि्युपपन्नम्, तथापि 

तस्याः काव्योत्कषौधायकत्वमनुपपन्नमिदयत आद-रसादीनाभिति । अथा- 

त्संभवबलात् । तथा च काव्यस्य शरीरात्मनोरुत्कषाधायकत्वेनैव काव्योत्कषोधा- 

यकत्वमिति भावः वैदर्भीति । विदर्भगौडपा्नारुलार्देशोद्धवैः कविभिः संमत- 

त्वा्यथायथं वेदभ्यौदिसंज्ञा । वैद्मीमाह-माधुयंति । रुकिता खकमाराक्षरप्राया 
[0 

„~ क न 

% मुद्धितपुस्तफे तु-““उदेशक्रमभ्राप्रमकुकारनिरूपणं परिल्यञ्य रीतिनिरूपणे युक्ति 

माह--अथेति । वहवो वक्तव्या विषया यत्र तत्त्वेन । री तिनिरूपणस्याट्पवक्तव्यत्वेन चेति 

बोध्यम् । सूचीकयाहन्यायेनास्पविषय एव प्रथमं शिष्याणां जिज्ञासेति भावः । वस्तुतस्तु 

रीतेर्यमधरितव्वेनैव युणनिरूपणानन्तरं तज्निरूपणस्योचित्तत्रमिलयवधेयम् ६ पदानां युणा- 

भिव्यज्कवणादीनां घटना योजना । रारीरख यथा शोभनाङ्गयोगस्तयेल्यथैः । एतेन 

रीतेव्यैभिचारित्वसुपपन्नम् । नीरसेषु गुणाभिन्यजकशब्दार्थसचरे तस्य रोतित्ववारणा" 

याह--उपकर््रीति । उत्कषेजननी काव्यात्मभूतानामिति बिशेषणमनुक्तमपि प्रापयति । 
विदमौदिदेशविरशेषमवकविसंप्रदायाभिमत्ततेन वैदम्यीदिसं्चा । माधुर्यन्यज्ञका वणा माघु- 



० साहिव्यदपणे 

अच्रत्तिरल्पवृत्तिवां वैदर्भी रीतिरिष्यते । 
यथा-“जनङ्गमङ्गरभुवः-- इत्यादि । 
शद्ररस्तवाह- 

(असमसेकसमस्ता युक्ता दसमिर्गणेश्च वैदर्भी । 
वगेद्धितीयबहुखा खल्पप्राणाक्षरा च सुविधेथा ॥' 

अत्र दरगुणासन्मतोक्ताः @ेषादयः । 
ओजःप्रकाराकैवेणेबेन्ध आडम्बरः पुनः ॥ ३ ॥ 
समासबहुखा गोडी 

यथा--“चच्चद्धुज-- इत्यादि । 
पुरुषोत्तमस्त्वाह- 

“वहुतरसमासयुक्ता सुमह प्राणाक्षरा च गोडीया । 
रीतिरनुप्रासमदहिमपरतच्रा सोकवाक्या च || 

वर्णैः शेषैः पुनदैयोः | 
समस्तपश्चषपदो बन्धः पाश्चाछिका मता ॥ ४॥ 

सुकृमारार्था च । एकसमस्ता अल्पसमासयुक्ता । खत्पो र्धुप्राणम उ्वारणप्रयलो 
येषां तादशान्यक्षराणि यत्र । ननु युणानां त्रिलमेवोक्तम्, कथं दरालमत आह-- 

तन्मतोक्ता इति ! खटमतोक्ता इवर्थः । गौडीमाह-गोज इति । अत एवा- 
डम्बर उद्धट । उद्धटार्थप्रतिपादकतयापि उद्भटः । सुमहानतिगुरुः प्राणो येषां 
तादसान्यक्षराणि यत्र । अनुप्रासो वक्ष्यमाणराब्दारुकारविशेषः तस महिमा 
आधिक्यं तत्परतच्रा तदधीना । स्रोकवाक्या शिथिक्बन्धा । अत एव दण्डयाचा- 

यैरुकतम्--“अल्पप्राणाक्षरोत्तरम् । शिथिलं मारतीमाला खोकाकल्िकलिता यथा । 
अनुप्रासधिया गौडेस्तदिष्टम्” इति । पाश्चाटीमाह--वर्णेरिति । वैदर्भा गौडयोव्य- 
ल्लकवर्णव्यतिरिकतैर्वभरियर्थः । समस्तानि पञ्चषाणि पदानि यत्र । पाञ्चालि- 
केति । रीतिरियनुषज्यते । अत्र खाँ कप्रययः, न तु टिकण् । तथा सतीष- 

यँयुणनिरूपणे दिताः । एकस्मस्ता अल्पसमासयुक्ता वा खस्पप्राणाक्षयोत्तरा लघुप्रयलो- 

चचायैवर्णवहुडा। तद्दाहरणं यथा--भगाहन्तां महिषाः-” इति । गोडीमाद-आओोज इति । 
ओजःप्रकाश्का वणी ओजोगुणनिरूपणे उक्ताः । आडम्बर उद्धटः । स्तोकवाक्या रियिल- 

वन्धा । तदुक्तं दण्ड्याचायण--*मस्पप्राणाक्षरोत्तरम्। रिथिलम् इति । “अनुप्रास्तधिया गोडे- 
स्तदिष्टम्* इति च । तच्छिथिलम् । यथा--“ददण्डाञ्चित~- इलयादि । सानुप्रास्तरिथिल- 
वन्धा गौडी यथा--"विमाति माढा लोलया लेलारिकरसंङुला । यदीयामोदमादाय यूनां 
माति मानसम् ॥ पाञ्चाटीं रीतिमाद--वर्णँरिति । रोषैवेदमीौगोडीव्यज्ञकवणेभिन्ः | 

1. वेदर्भीति । एतां पुनरेवं कवयः स्तुवन्ति--“सति वक्तरि सत्यथ सतिशब्दानु- 

दासने । अस्ति तन्न विना येन परिल्रवति वाद्छधु ` तद्रीलयात्मकं बस्त्वियथैः ॥ 
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भु 86 

दरयो्वेदमींगोढ्योः । 
यथा- 

(मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसगरद्धिसमेधितमेधया | 
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्ञगे ॥ 

भोजस्त्वाह- 

'समस्तपञ्चषपदामोजः कान्तिसमन्विताम् | 
मधुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कवयो विदुः |" 

यया- इ 
७ <€ ४। क क 

लाटी तु रीतिर्वेदभींपाश्ास्योरन्तरे स्थिता 
“अयमुदयति मुद्रामञ्ञनः पद्विनीना- 

मुदयगिरिवनारीबारूमन्दारपुष्पम् । 
विरह विधुरकोकद्न्दरबन्धुरविमिन्द- 

न्कुपितकपिकपोलक्रोडताग्रस्लमांसि ॥? 
खयः सख्यात् । मधुरयेति । मघुरशब्दयोगेनोपपन्नम् । यद्वा मनोरमयेलर्थः । 
मधुना बोधिता प्रकारिता या माधवी वासन्ती तसा मधुसख्व्या मकरन्दसंदो- 

हेन समेधिता सम्यग्व्धिता मेधा खरमाधुयं यस्यास्तया । मधुकराङ्गनया भमयौ । 
उन्मद्ष्वनिश्ता उक्करष्टदषैजनकशब्दकारिण्या । निथरताक्षरमव्यक्तव्णं यथा 
स्यात्तथा उजनगे । उक्करष्टगानं कृतमिदर्थः । अत्र माधुर्यव्यज्ञकद्वि्नवर्णसत््वेऽपि 
बिभिन्नवर्णप्राचुर्येणेव पाच्चारीव्यवहारः । कान्तिरोज्ज्वल्यम् । मधुरां माधुयैव्यज्क- 
वणैवटिताम् । सुकुमारां कोमल्वणबहुखम् । रखदीमाह-खारीति । वैदर्भीमि- 
धरिता पाच्चाटीलयर्थः । अयमिति । विशेषणानां योग्यताबलदयमिलयनेन सूरो 
कभ्यते । सुद्रासञ्ञनः संकोचनाश्कः । प्रकाशक इयर्थः । बारुमचिरविकचं मन्दार- 
पुष्पं पारिभद्र(जात)पुष्पमिव । विरहेण विधुरं विकर यत्कोकट्न्द्र चक्रवाक- 

मधुरयेति । मनोरमयेलर्थः । मधुना वसन्तेन बोधिता प्रकािता अ्फुदपुष्पीङृता या मा- 
धवी वासन्ती तस्या मधुसख्ष्या मकरन्दास्रादातिशयेन समेधिता संवर्धिता मेषा मधुरस्रर- 

वैचक्षण्यं यस्यास्तया । निभृताक्षर कलस्वरम् । समस्तानि पञ्च षड् वा पदानि यत्र ताम् 1 
ओजःकान्तिमाधुयसोकुमा्य॑युणयु क्तामिल्थः । यथा मम-~-“दन्तोदात्तविपन्नलोकरमसो बि- 

द्रावित्तासद्भणो नानायज्ञविधिप्रमोरितवुधः कारुण्यधाराचितः । सद्ि्ानिकरप्रचारनिपुणो 

दारिश्यचिन्तामणिः श्रीमानेष मनोजचारुकरणो राजा जयलयज्सा ॥" ररीमाह--खारीति। 
अन्तरे मध्ये । तदुमयलक्षणाक्रान्तेलयर्थः । अयमिति 1 पुरोवतिरब्युदयवणंनमिदम् । अये 

पुरोवर्ती कश्चिदुदयति उदयगिरिश्चिखरमारोहति । सुद्रा संकोचः । बार नवोत्फुष्छम् । 

१, “अन्तराः घु, 
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कथिदाह-- 
“मृदुपदसमाससुभगा युक्तैर्व्ेनं चातिभूयिष्ठा । 
उचितविदोषणपूरितवस्तुन्यासा भवहारी ॥ 

अन्ये वाहुः- 
“गौडी उम्बरबद्धा सद्विद्मीं कठितकरमा । 
पाञ्चाठी मिश्रमावेन खरी तु मृदुभिः पदैः ॥ 
कचित्तु बक्राद्योचिलयादन्यथा रचनादयः ।॥ ५॥ 

वक्रादीत्यादिशब्दाद्राच्यप्रबन्धौ । रचनादीत्यादिशब्दादरुचिवणोँ । 
तत्र वक्रोचित्यायथा-- 

“मन्थायस्ताणवाम्भःुतकुहरचरन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजेदखरयघनघरान्योन्यसंघट्धचण्डः । 

[त 1 त नक तता 

मिथुनं तस्य बन्धुः सङ्गसंपादकत्वेन मित्रम् । रारो हि चक्रवाकमिथुनं मिथो वियुक्तं 
दिवा संयुक्तं भवतीति प्रसिद्धिः । सूय॑मारोक्य दिनज्ञानेन मिथो युक्तं भवतीति 
मित्रता । विभिन्दच्निति तमांसीयनेनान्वितम् । उचितेर्विशेषणेः पूरितस्य परि- 
पुष्टात्मनो वस्तुविश्ेषस्य न्यासो य॒त्र सा । उम्बरबद्धा उद्धटरचना । रुक्तिमा 
मघुरा । समिश्रभावेन गौडीवैदर्योः संपकैण । इदानीं वक्रायौचित्येन अ्रक्ृतरीतिप- 
रोता अपि रचनादयः कर्तव्या इत आद-क्रचिच्विति ! तत्र वक्रायोचिलव्य- 
ज्ञका वक्वाच्ययोरौचिवययुद्धरलं ख॒कुमारलं वा । बन्धस्योचिलयं खभावः । तथा 
च वक्तुवाच्ययोरौद्धलयसौ कुमायौभ्यां प्रबन्ध खभा्रेन वा उपक्रान्तायाः प्रकृते 
रसव्यक्ञिकाया वा रीतेर्विपरीता स्चनादयः काया इति भावः । मन्थेति । इुन्दु- 
भिङकन्दुमिश्ब्दः केन ताडितः । ताडनेन जनितविशेषाणां शब्द् विरोष्यकत्वेनेवो- 
पपत्तरिति कथित् । वस्तुतस्तु ताडितः सशब्दः कृतः स विदोषणे दीति न्यायेन 
विरोषणानां शब्दमात्रगामिलमिति व्रूमः । कीदशः । मन्येन मन्थनेन आयस्तं 

रात्रौ चक्रवाकमिथुनं वियुक्तं सथौदये संगमो (तं) भवतीति प्रसिद्धिः । कोकदन्दस चक्रवा- 

कमिभथुनस बन्धुरुक्तोपकारकारी । कपीना गण्डः स्वभावत एव रक्तः कोपे त्वलन्तरक्त 

इति सूचयितुं कुपितेति कपिविसेषणम् । ताञ्रो रक्तः । अत्र योग्यत्वादयमिति सामान्यनि- 

देशे विदोषलाम इत्यन्ये । उचितेति । उचितैः प्रकृतोपथुकतैविेषणेः पूरितो व्याप्तः वस्तु- 
न्यासो वर्णनीयनिदेश्लो यत्र सा । एतन्मते °मधुरयति पाच्चाल्यां यदुदाहृतं तदेतदुदादरणं 

बोध्यम् । कठितक्रमा मधुरवन्धा । मि्रमावेन गौडीवेदरोः संपकेण । यदा वेदमीरीतिमरक्रा- 

न्तपरबन्धमध्ये क्रुद्धो वक्ता उद्धतो वाच्यो वण्यते तदा प्रकरान्तरीर्तिं परित्यज्य गोडी रीतिरनु- 

सरणीया । एवमन्यतव्रापीदाह--कचिच्िति । तथा वक्राचुचिता रचना रीतिः । मगभ्धाः 

यस्तेति शोको नाटकमरकरणे उक्तः । नारकेऽपीत्ति युक्तं तब्यमिचरलपि । यथा अनधं* 



नवमः परिच्छेदः । ४४३ 

कृष्णाक्रोधाम्रदूतः कुरुकुखनिधनोसातनि्घौतवातः 
केनासत्सिह नादमतिरसितसखो दुन्दुमिस्ताडितोऽयम् 

सत्र वाच्यक्रोधायभिव्यञ्चकतेऽपि मीमसेनवक्तत्वेनोद्धता रचना- 
दयः । वाच्योचित्यायथोदाहते ममूधेव्याधूयमान- इत्यादौ । प्रब- 
न्धोचित्याचथा नारकादौ रै दवेऽप्यमिनयप्रतिकूरुत्वेन न दी्समा- 
सादयः | एवमाख्यायिकायां श्रज्ञारेऽपि न मखणवणाोदयः । कथायां 
रोद्रेऽपि ना्यन्तसुद्धताः । एवमन्यदपि ज्ञेयम् ॥ 

इति साहियदपेणे रीतिविवेचने नाम नवमः परिच्छेदः । 

छुमितं यदर्णवस्याम्भस्तेन तं व्याप्तं कुहरं यस्य॒ तादशस्य चरतो मन्द्रसख 
ष्वानवद्धीरो गम्भीरः । तथा कोणाघातेषु वादनदण्डाभिघातेषु सत्छु ! गजेन्याः 
म्रख्यकाटीनघटाया अन्योन्यसंघट्जन्य्चब्द् इव चण्डः । ईटा चण्डलं कोणा- 
घातकार इयर्थः । कोणो वाद्नदण्डः स्यात्' इति कोषः । यद्रा 'क्राश्चतसदघ्ाभि 
मेरीरातशतानि च । एकदा यत्र ताञ्यन्ते कोणाघातः स उच्यते \ इति परिभा- 
षायां यत्रेयस यन्निमित्तमिदयर्थकत्वेन एकदा उद्धादिताडनजन्याः शब्दाः कोणा- 
घाताः तेष्व मध्ये गजेदि्यादिवच्ण्ड इयर्थः! छृष्णा द्रौपदी तच्कोधप्रवर्त॑कलात्तद्- 
ग्रदूतः । कुरुरातनिधनस्योत्पातसूचक्रः । '्यदान्तरीक्षे बलवान्मारुतो मारता- 
ठतः ! पतलयधः स निर्घातो जायते वायुसंभवः ॥* इ्युक्तरक्षणो यो नि्घतस्तत्स- 
हितो वात इयर्थः । वाच्यसय वाक्यार्थ । कोधादिलयादिना उत्साहजुयप्सयोभ॑ह- 
णम् । भीमसेनवक्तत्वनेति 1 भीमख कोधनलादौदलयं प्रसिद्धमिति भावः । अचर 
तादराशब्दस धोरत्वेनोद्धटलाद्वाच्योद्धयखमपि संभवतीति छद्धमुदाहरणमू्यम् । 
वक्तुरनुद्धतत्वे वीरेऽपि खकुमाररचना यथा-मो ल्ङ्केश्वर- इद्यादि । अचक्रोध- 
नत्वेनानुद्धतः श्रीरामो वक्ता ! अभिनयप्रतिकूरुत्वेन अभिनेयार्थप्रतिपत्तिविलम्ब- 
कत्वेन मखणा माघुरयव्यज्ञकाः \ नालयन्तमुद्धता इति । व्णांदयः ॥ 

इति श्रीरामचरणतकैवागीज्ञभद्यचायविरचितायां साहिखयद्पणविवरृतो 

रीविविवेको नाम नवमः प्रकाश्चः । 

1 

राघवे--“उदामदुमणिचतिन्यतिकरप्रकीडद को पलज्वाला जाक्जयाल्जाज्ग कती निष्टूजकोय- 
टयः । भौमोप्म्कवमानसूरकिरणक्रूरमक्रा्चा दृदोरायुष्कमं समापयन्ति पिगमूमेध्येऽङ्ि 
दल्या दिश्यः ॥ इति ॥» इति व्याख्यान्तं वतेते. 



, साहित्यदर्पणे 

ददामः परिच्छेदः 

अथावसरपराप्ानल्कारानाह- 

शब्दाथेयोरसिरा ये धमाः शोभातिशायिनः। 
रसादीनुपञ्वेन्तोऽ्रंकारास्तेऽङ्कदादिवत् ॥ १॥ 

यथा अङ्गदादयः रारीरश्ोभाति्ायिनः सरीरिणसुपकुर्वन्ति, तथा- 
नुप्रासोपमादयः सब्दाथ॑सोमातिश्चायिनो रसादेरुपकारकाः । जकंकारा 
असिरा इति नैषां युणवदावदयकी सितिः । शब्दाथैयोः प्रथमं शब्दस्य 
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अलंकारनिरूपणे संगतिमाह-अथेति । रीतिनिरूपरणानन्तरमिलर्थः ! अवसर. 
प्राप्तान् अवसरसंगद्या निरूपयितुं युक्तानिदयर्थः । अतिबन्धकीभूतरिष्यजिज्ञासा- 
निडृत्तिरवसरः । अकृते सूचीकटाहन्यायेन प्रथमं रीतिनिरूपणजिज्ञासा जाता अस्यै- 
वोटेशक्रमप्राप्तालंकारनिरूपणग्रतिबन्धिका तन्निदृत्तावरुंकारनिरूपणजिज्ञासा जायत 
इति भावः । अलकाराणां सामान्यरक्षणमाद--रशब्द्ार्थयोरिति । अस्थिराः 
कराव्येष्वनियतद्रत्तयः । कान्यलाव्यापका इति यावत् । रतेन परम्परया रब्दार्थध- 
माणां गुणानां वारणम् । रीतेरस्थिरत्वात्तद्रारणायाह-शोभावतिरायिन इति । 

दोभातिशयजनका इयर्थः । रीतेः शब्दशोभाजनकत्वेऽपि गुणाङकारवच्छोभाति- 
दयजनकत्वं नास्तीति भावः । नीरसश्चब्दार्थयोरनुप्रासोपमादीनां ्रीरणायाह-- 
रसादीनिति ! उपकुवन्त उत्कषयन्तः । एवं च य॑त्र रसो नासि तत्रोक्ति- 
वेचित्यमात्रप्रयोजकेष्वनुप्रासोपमादिष्वरुकारपद प्रयोगो गोण एव । विवृणोति- 
यथेति } शरीरिणमात्मानम् । अनुप्रासदेः शन्दारंकारत्वाडुपमादेरथीलंकारत्वादु- 
भयोः प्रथगुपादानम् । युणेष्वतिव्याप्षि वारयति-नैषामिति । एषाम्कार्रापाम् । 
राव्दारंकारनिरूपणस्य प्राथमिकत्वे हेतुं दशयस्तत्रापि पुनरुक्तवदाभासनिरूपणस् 
पाथमिकत्वे हेवुमाह~-शब्दाथेयोरिति । वक्तव्येषु निरूपणयोग्येषु । शन्दाथी- 

1. अरुकारा इति । अलक्रियतेऽनेनेति करणन्युत्पत््यारुकारखब्दः चब्दार्थारुकार- 
बोधकः । साहिल्यशास्रापरपयायोऽरुकाररब्दस्तु भावसाधनः ॥ 

१ भक्रते-" इव्यादिः “भावः इलन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. २. अनियताः इति मुद्रितः 
पाठः. इ. “एतेन निरंकारमपि काव्यमस्तीति' सूचितम् । चमी अुप्रासोपमादयः । शोभातिशायिनः 
वैचित्रयातिशयभ्रयोजकाः । तेन वाच्यत्वम्रमेयत्वादीनामतद्ुपाणां नाङकारत्वम्। इति सुद्धितः पाडः, ४, 
“अङकरारत्वन्यवच्छेदाय' इति सुद्वितः पाठः. ५.“तरङ्गनिकरोन्नीततरुणीगणसंकुखा। सरिदति कट्टोकवादह- 
व्याहततीरभूः\'इलयादे। रसाजुसंघानरदिते यद्रूपकानुपरासयोररंकारव्यवहारः स गौण पेति मन्तव्यम्! छो- 
किकटशन्तमाह-अङ्गदादिवदिति। जादिना कुण्डल्यदिपरिमहः'*इति सुद्धितः पाठः ई -“उपङ्ुर्वन्ति उव्करष्ट- 
तया ज्ञापयन्ति" इत्यधिकं खद्रितपुस्तके. ७.“शुणानामपि काव्यश्रोमाजनकलवेनालंकारत्वमसक्तौ तद्वारणाय 
“अस्थिरा इत्युक्तं तद थमाह इति सुद्रितः पाठः. < श्युणानां माधुर्वोजभ्रसादानां व्य्ञकाभवेऽपि स्वस्वरस ' 
व्यजकचब्दार्थयो, परम्परयावदर्यं सद्धाव इति भावः। वस्तुतस्तु रीतीगामपि युणव्यज्ञकवणीदिषटितत्वा- 
दस्थिरत्वेनालकारत्वप्रसक्तौ तद्वारणाय छोभातिशायिन इत्यस्य विढक्षणयैचिन्याधायकत्वमिति तदथकर- 
णस् अवश्यं तेनेव गुणानामपि वारणसंभवादस्थिरा इति विदेषणमनुप्रुक्तभित्यवेयम्५३त्यधिकं सुद्वितयु- 
स्तके.९छद्वितुस्तके वक्तव्येषु शत्यादिः ^-द्वष्ट्यः+ इत्यन्तः पाठो नास्ति, विंतु तन्न खब्दभवयक्षानन्त- 
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जुद्धिविषयतवाच्छब्दारंकारेषु वक्तव्येषु शब्दा्थीरंकारस्यापि पुनरकत- 
वदामाससख चिरंतनः शब्दारुकारमष्ये रुक्षितत्वासरथमं तमेवाद-- 

आपाततो यदस पौनरत्तयेन भासनम् | 
पुनरक्तवदाभासः स भिन्नाकारश्ब्दगः ॥ २॥ 

उद्हुरणस्- 

८भुजङ्गकुण्डलटी व्यक्तशशिश्युखांद्युशीतयुः । 
जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः रिवः | 

अत्र भुजङ्गकुण्डव्यादिशब्दानामापातमात्रेण सर्पीयथेतया पौनरुक्त्य 
प्रतिमासनम् । पर्यवसाने तु स॒जज्गरूपं कुण्डरं विद्यते यस्येत्यायन्या- 
त्वम् । 'पायादव्यात् इत्यत्र क्रियागतोऽयमलंकारः, (पायात्? इत्यख 
(अपायात् इत्यत्र पथवसानाव् । भुजङ्गकुण्डटी' इति शब्दयोः प्रथ- 
मसैव परिवृत्तिसहत्वम् ध्दरः रिवः" इति द्वितीयेव । "शरिद 
ङंकारस्यापीलनेन शब्दाथांभयरक्तिमूटष्वनिवत्पश्वात्निरूपणयोग्यलमस्य सूचितम् । 
चिरंतनैरिलयःदि शब्दारंकारभ्रकरणे निरूप्यत्वे हेतुः ।! तत्रापि प्रथमनिरूपणे सृची- 
कटाहृन्याय एव हेवुरैश्न्यः । आपातत इति । तात्प्यानवधारणदज्ञायामिदय्थैः । 
भित्राकारदब्दग इति यमकव्याव्र्यर्थम् । स च शब्दस भङ्गाभङ्धाभ्यां द्विविधः । 
छन्दभङ्गे यथा--“भाति सदानलयागः स्थिरतायामवनितलतिककः' इति । अत्रा- 
पाततो दानलयागशब्दौ पुनरुक्त । पर्यवसाने तु सदा अनया प्रणतिराहित्येन भावि । 
स्थिरतायामगः पर्वैत इयर्थः । शब्दाभङ्गे उदाहरति-भुजङ्घेति ! शशिष्चभा्च- 
दी तगुदब्दाभ्यां पोनसक्त्यमापाततः। पय॑वसाने तु शशिनः कपूरस्येव शुभ्रा अंशवो 
यस ताद्शः शीतगुश्वन्द्रो यत्र स इदयर्थः। यद्रा शशिद्युश्रांखः सयीतकरिरण इयर्थः । 
षदा अपायादियपि राब्दभङ्कः । चेतोहरः मनोरमः । अस्योमयालकारलसुपपाद्- 
यति--भुजज्गकुःण्डटीति । सुजज्ञावतंस इति । द्वितीयपरिव्तेने पोनरुकयमेव 
नास्तीति भावः । एवमग्रेऽपि यथायथं बोध्यम् । द्रयोरपीलयादिना शीतगुरिति 

{. पुनरिति । पुनरुक्तखेव पुनरक्तवद् आभासो ज्ञानमिति पुनरुक्तवदाभासः ॥ 

2. भिन्नेति । भिन्नाकासो विजातीयानुपूर्वीको यः शब्दस्तद्धः ॥ 

रमर्थवोधस्य सर्वानुमवसिद्धत्वादिति भावः । अस्य छब्दाथांङुंकारत्वं स्वयमेवोपपादयिष्यति । शब्दालंका- 
रान्तरमपेक्ष्यास्य वैचिन्यातिश्चयावहत्वेन तत्र पअथमं चिष्याणां जिज्ञासेति भावः ।' इति पाठो इश्यते. 

१. “~अनिरूपण-› इति पुस्तकान्तरे, >. सुद्धितपुस्तके तु “भिन्नाकार-~- इत्यादेः “शब्दा 

-रुंकारत्वमिति मावः !" इत्यन्तस्य स्थाने 'लाटानुप्रासखवारणाय स इति । अव्याद्रक्षतु । पयेवखाने वक्ता 

त्पर्यरहानन्तरं सदापाय्देति अकारम्र्ेषादिति मावः । परिवृत्तिसहत्वं पयौयशरब्दोपादनेऽपि प्रकृतो- 

पयोगित्वम् । द्वितीयस्यैव परिवृक्तिसहत्वमिल्यन्वयः । ष्वमयेऽपि । भातीति । दानयागयोरेकार्थस्वात् 
पौनरत्त्यम् । वस्तुतस्तु खदा अनल्या अमरणामेन अगः पर्वत इव ॥ इति व्याल्या वतते, 

सार्द्० ३८ 
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इति द्रयोरपि } (भाति सदानत्यागः, इति न द्वयोरपि । इति शब्दपरि- 
वृत्तिसत्वासहत्वाभ्यामस्योभयारुकारत्वम् । 

अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् | 
„ र खरमात्रसादरयं तु वैचिव्यामावान्न गणितम् । रसादनुगतत्वेन 
प्रकर्षण न्यासोऽसुप्रासः | 
तृतीयस्यापीति रुभ्यते ! नं द्वयोरपीति } द्वयोरपि न परिषरत्तिसदल मिदयर्थः ॥ 
अस्य युनरु्तवदामासस्योभयारंकारलं शब्दार्थोभयारंकारलम् । शब्दपरिवर्तने 
तदर्थकपदान्तरादानेऽपि वैचित्यसंभवादथाँन्वयन्यतिरेकाचुविधायिलात्, अथक 
करत्वे य्न तु शब्दपरिवर्तने वैचिन्यं न संभवति तत्र शब्दान्वयव्यतिरेकाङबिधा- 
यिवच्छन्दालंकारलमिति मावः! अनुप्रासालकारमाह--अयुपाख इति । शब्दस 
वणपरदेकदेरपदानामन्यतमस्य साम्यं साददयेन वर्तनम् । वणीनां साददयं च कला- 

दिना एकस्थानोचार्यत्वेनापि । तेन वर्णलादिना सदश विजातीयवर्णस्यावतेने नाति- 
रसद्धः, नापि श्रुयनुप्राससंग्रहः ! पदपदेकदेशायोस्तु॒तत्त्यज्ञनवटिततवेन छेकला- 
यानुप्रास्योः संम्रदाय ववर्णसाम्यस्' इयवुक्ला “रब्दसाम्यम्' इति कतम् । वस्तुतस्तु 

परदतदेकदेलसाम्येऽपि वर्णसाम्यसंभवाच्छव्दपदं वणैमात्रपरम् । अत एव वर्ण 

साम्यमनुप्रास इति काव्यप्रकाशः \ वेषम्येऽपिः इल्यादिना साम्येऽपीति कम्यते । 

एतच्च लाटानुप्रासे नियतम् ! न च समखरपदतदेकदेरसाम्यं यमकेष्वतिव्याप्तमिति 
वाच्यम् । तेषां प्रकरणनियम्यतया तदतिरिक्तत्वेनास् विशेषणात् । ननु वेषम्ये- 
ऽपि खरस्य इद्यनेन व्यज्ञनसान्यमनुप्रास इति रभ्यते, सखरमाच्रसाम्यं न कथम- 

नुप्रास् इयत आदह--स्वरमाचरेति । अदुप्रासपदयव्युतपत्तिमाद--रसादीति । 
तृतीयाद्वयं विशेषणे \ रसायचुगतः श्रृष्थेलर्थः । खाश्रयशचब्दरकर्षणद्रारा रसादि- 
अकेकलम् ॥ तेनैव प्र्ृष्टत्वम् । आस इत्येकदेशा्थैमाद--न्यास इति । अजुप्रा- 

1. भावतीति । संपूणश्छोकस्तु (अरिवधदेश्यरीरः सहसा रथिसूततुरगपादातः । माति 

सदानत्यागः स्थिरतायामवनितकतिरुकः ।° इति । अवनितङतिरूको राजा माति । कया । 

सदानलया स्तां विषये आना अतिनञ्चमावेन \ यद्वा सदा सर्वकारे अनल्या अरिषु अनन्न- 

तया । कीद्श्लः । अरिवधदया शदुसंह्यरिणी इहा चेष्टा येषां तादृशा ये शरिणः सरविरिध 

माई तानीरयति प्रेरयतीति अरिवधदेहशरीरः । सदसा सीरं रथिभिः खट उताः संब- 

द्ास्वरगा अश्वाः पादाताः पदातिकाश्चं यस्य सः । शिरतायामगः । पवेततुस्य दलैः । 

यथा वा अम्बेरेण गगनेन संवृत्तं जीवनैः शिरसि वारिभिः भितम् । मोगिभिश्च खुजगे- 

धिूषितं शंकरं छमकरं भजामहे ॥ इति । अत्र अम्बरेण गगनेनेति, जीवनेवारिभिरिति; 

भोगिभिर्थुजगेरिति, हकरं शयुभकरमिति असुखे पौनरुक्त्यं परैवसानेऽन्यार्थकत्वात्तदभावः ॥ 

2. अनुप्रास इति । जलनुब्दोऽलगमा्थैः, भरब्दः प्रकपाधः, आसशन्दो न्यासाथे 

इति योगार्थ दर्षितः ॥ 

8 'खरमलऽपि घाद्दयम् घ, >, भ्गरष्ट> क, ६, रसाद्यज्गतत्वमनुपराखः इद्यधिकं पुस्त 

कान्ते, 
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छेको व्यज्ञनसङ्खख सङृत्साम्यमनेकधा । ३1 
केकच्छेकानुप्रासः । अनेकधेति खरूपतः कमतश्च । रसः सर ई- 

त्यादेः क्रमभेदेन सादृश्यं नाखारुंकारसख विषयः । उदाहरणं मम 
तातपादानाम्- 

आदाय बकुरगन्धानन्धीकरर्वन्पदे पदे अमरान् । 
अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः | 

अन्न गन्धानन्धीति संयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः 
पवन इति व्यञ्चनानां बहूनां सकृदादृत्तिः । छेको विदग्धस्तसयोज्य- 
त्वादेषं छेकानुप्रासः । 

अनेकस्येकधा साम्यमसकृद्वाप्यनेकधा । 
एकख सकढृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥ ४ ॥ 

एकधा खरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि । अनेकधा खदूपतः कम- 
तश्च } सङ्ृदपील्यपिशब्दादसङृदपि । उदाहरणम्- 

'उन्मीरन्मधुगन्धटन्धमधुपव्याधूतचूताङ्कर- 
कीडत्कोकिरकाकलीकरकलेरद्वीणकर्णज्वराः 

सस्य पश्चप्रमेदानाद~--छेक इति । अनेकधेति । खरूपतः क्रमतश्वेयर्थः । असख 
छेकानुप्रासस्य विषयः स्थानम् \ तथा च तद्वारणायेव क्रमतश्वेत्युपत्तम् । आद्ा- 
येति । अन्धीकुर्वन् मधुलोभेव अन्धवद्धान्तान् कुर्वन् । पदे पदे स्थाने स्थाने । 
कावेरीवारिसंयोगेन पावनः पवित्रकरः 1 वृत्यनुप्रासमाद-अनेक स्येति । व्यज्ञन- 
स्येयर्थः । असङ्ृदिति । अत्राप्यनेकस्येलयनुषज्यते । उन्मीरुदिति । वसन्त- 
वृभैनमिदम् । अमी वसन्तसंबन्धिनो वासराः पथिकेः अ्रवासिकासुकेः कथंकथमपि 

1. छेक इति । अथवा छेका आख्यस्याः पक्षिणक्तेषां हि भ्रायो द्विरमाषितं मवति । 
तेन छेकभाषितोपलक्षितोऽनुप्रासरछेका तुप्रास इति । “छेकखिषु विदग्धेषु गृदासक्तमृगा- 
ण्डजेः इति चवगादौ रभसः । अयमनुप्रा्तः सजातीयाव्यवहितद्धिनादिवणौनाममप्याव- 
तेने संभवति । तथा चोक्तम्-“सजातीयाग्यवहितवर्णा द्वि्रादयो यदि । आवतेन्ते तदा 

केचिच्छेकानुप्रासरमूचिरे ॥° इति ॥ 
2. उदाहरणमिति । यथा वा मदीये दज्चकण्ठवधे---“रीलालोरमराल्बाल्टुकितव्या* 

कोशकोशाम्बुजश्चयोतत्स्फारपरागरागरूलितं व्याखोरूमम्मोभरम् । बिभ्राणां तरणारुणारुण- 

मिव प्रावारमुक्कण्ठिता यां कल्छोरमुजच्छरेन सरयूरारीमिवालिङ्गति ॥> इति । यामयोध्याम् ॥ 

१, स्वरूपतः क्रमतश्च इति नास्ति क, पुके, २, शव्यादिमतमेदेनः घ ३, “एषः इति क, 

पुस्तके नास्ति. 
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नीयन्ते पथिकैः कथंकथमपि ध्यानावधानक्षण- 
प्रप्तप्राणसमासमागमरसोह्छासेरमी वासराः ॥ 

अत्र “रसोष्टासेरमीः इति रसयोरेकधैव साम्यम् , न तु तेनैव क्रमे- 
णापि द्वितीये पदे, कर्योरसङ्त्तेनेव कमेण प्रथमे, एकस मकारख 
सङ्घत् ›, धकारसख चासङ्रत्। रसविषयव्यापारवती वणेरचनात्र्तिः, तदनु- 
गतत्वेन कर्षण न्यस्ननाद्ु्यनुप्रास; । 

उचार्यत्वायदैकत्र स्थाने तालुरदादिके । 
साद्स्यं व्यञ्जनस्थेव श्लययुप्रास उच्यते ॥ ५॥ 

उदाहरणम्- 
८इृरा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति इरैव याः । 
विषूपाक्षय जयिनीसाः स्तुमो वामरोचनाः ॥ 

अत्र “जीवयन्ति इति, ध्याः' इति, "जयिनी; इति । अत्र जकारः 
यकारयोरेकत्र साने ताकाव॒ुच्वाय॑स्वात्साददयम् । एवं दन्त्यकण्ठ्या- 
नामप्युदाहायैम् । एष च सदहदयानामतीव श्रुतिषुखावहत्वाच्छु- 
त्यनुपरासः । 

सदतां कटेन नीयन्ते याप्यन्ते । कीदशाः । उन्मीर्तः प्राचुर्येण उत्पयमानख मधुनो 

मकरन्दस्य गन्धेन छन्धा ये मधुपाक्तेव्योधूतेषु चूत्ाङ्करेषु आग्रसुङरेषु क्रीडतां 

कोकरिङानां काकटीभिः सृक्ष्मष्वनिभिः कर्करः ओढसब्दैर्रीर्णः अरवासित्वेन नि- 

क्षिप्तः करणेषु ज्वरः पीडा येषु ते । पथिकैः कीदशः । ध्यानावधानेन ध्यानख 
निष्ठया क्षणं आघ्तः आणसमायाः भरियायाः समागमरसेन संभोगरसेन उदास आह्ादो 

यस्तैः । रसयोः रेफघकारयोः\ भ्रथमे इति 1 पादे इदयन्वयः। तदतिरिकार्छेकाजु- 
प्रासा इह वेदितव्याः । सृञाव्युत्पत्तिमाद--रसेति ! रसविषयव्यापरो रसन्यजञनं 

तद्वतीदय्थः । इत्तिश्व चिविधा--उपनागरिका, परुषा, कोमङा च । तदुक्तं काव्य- 

प्रकाञे--“माधुयैव्यज्ञकैर्वभैरपनागरिकोच्यते । ओजःप्रकाशकैसेस्तु परुषा कोमल 

परेः ° परैः शेषैः ! केचित् कोमलं भराम्यां वदन्ति । एतासिख्ो इत्तयो वेदर्मा- 
गोडीपाच्वाटीसंज्ञकरीतित्वेन भाड् निर्दिश्य इति अन्थक्ृतेह नोक्ताः ! तदचुगतत्वेन 

दृ्यजुगतत्वेन । श्रुखनुप्रासमाह--उच्चारयत्वादिति । स्याने उच्वारणस्याने । 

रदो दन्तः । आदिना मूर्धकण्डोष्ठख संयहः । अत्र खरूपतः साम्यामवेऽप्यनुप्रासलं 

भरागेबोपपादितम् । ददोति ! विरूपाक्ष सिव । स्ञाव्युत्पत्तिमाई--एएष इति। 
8 

१० भच, इति नास्ति क-पुस्तके. >, 'स्ुवे' इति कचित्पाठः* 
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व्यञ्जनं चेचथावखं सहाघेन खरेण तु । 
आषल्येतेऽन्ययोज्यत्वादन्त्यालुप्रास एव तद् ॥ & ॥ 

यथावखमिति यथासंभवमनुखारविसगेखरयुक्ताक्षरविदिष्टम् । एष 
च प्रायेण पादस पदश्च चान्ते प्रयोज्यः । पादान्तगो यथा मम- 

“केशः काशस्तवकविकासः कायः प्रकरितकरभविरसः । 
चक्षुदेग्धवराटककस्पं यजति न चेतः काममनल्पम् ॥' 
पदान्तगो यथा-- 

“मन्द् हसन्तः पुरुकं वहन्तः इत्यादि । 
शब्दाथयोः पौनरूक्यं भेदे तात्पथैमात्रतः । 
रायचुप्रास इत्युक्तो 

अनुप्रासविरेषः । अन्यानुप्रासमाद- व्यञ्जनमिति आवर्ते पुनरुचायते । 
संज्ञान्युतत्तिमाह--अन्व्येति । अन्त एवान्यः । तत्र धोग्यलात् । केश्च इति। 
रकटितः करभस्य उष्टस्य विखासः साइश्यं येन सः । राराुप्रासमाह--रशब्दाशै- 
योरिति । शब्दः प्रातिपदिकं पदं च । भिननार्थशब्दपौनसक्ते यमकस्यैव विषय 
इति तद्वारणायार्थेति । स्मेरराजीवनयने छोचने किं निमीलिते ° इदयादावर्थमात्रख 
पौनरुक्त्ये नायमनुध्रास इत्युभयोपादानम् ! अर्थख पौनरुक्त्यं तु पूवैपदाथेविशेषण- 
विशेषाभ्यां सहोत्तरपदार्थविरोषणविरोष्ययोरेक्ये संभवति । तेन “-घनेन संवृते 
मुखि व्योननि विभाति चन्द्रमाः" इव्यादौ विशेषणयोभैदान्नायमसुप्रासः। नापि "वपु 
कान्तं वचः कान्तं मनस्तु पर्ष, तव” इद्यादौ विशेष्ययोर्भैदात् । नु “यातु यातु 
किमनेन तिष्ठतु सुश्च सुश्च सखि सादरं वचः" इदयादो कोधादिव्यज्ञके हाब्दार्थपौनस्कतये 
लाटानुप्रासम्रसङ्ग इयत आदह--भेद् इति । तात्ययेविषयान्वयमा्रमेदे सतीर्थः । 

1. पद्न्तग इति । यथा वा---“सारासारविदः सतां भयभिदः अहोपतापच्छिदः 
कारुण्याद्रेहदः प्रपन्नयुददः स्फारीभवत्सं विदः । बचाताशेषविशः भकारितदिशः कीया मही- 
निविंशः कषेन्तीर निशः म्रसक्तखुदशस्त्वत्पादपीरस्प्राः ॥* इति स्तुतिङुसुमाश्ठि- 

पर्यसुदाहरणीयम् । एत्तदनुभ्रासानुसरणेनेवाश्धारीछन्दः सहूदयहययावजैकं मवति । 
तत्र नन्यायावधिः श्रुतनिकायाक्रख्ियुवनायावताररसिकरछायावधीरितकलायावटिः कनक 

दायादपद्वसनः । जायास्पृदाजरिलमायातनुविदितकायाभिमानिचरितः पायाददो जगद” 
पायाददञ्नकरुणाया निधी रघुपतिः ॥* इति मदीयं देवराजचरितपचसुदयदा्यम् ॥ 

2. छारेति । प्रकाशे तु-“पदानां स पदस्यापि वृत्तावन्यत्र तत्र वा । नाश्नः सवृच्यवृत्योश्च 

तेदेवं पच्चधा मतः ॥ इत्यनेन लाटानुप्रासख पृश्चविधत्वमाच्नातम् , तत्तु टीकाङृता दरित- 

१, ्रयोज्यत्वात्, इत्यधिकं सुद्धितपुस्तके, २, “सेरराजीव- इत्यादिः “भह, इयन्त, पाठः 
युस्तकान्तरे नास्ति, 
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उद्हहिरणम्--~ 

“सरे राजीवनयने नयने किं निमीलिते | 
परय निजितकंदये कंदपैवद्गं परियम् ॥ 

अत्र विभक्तयथस्य पौनरुक्तयेऽपि सुख्यतरख प्रातिपदिकांसचोत्यध- 
भिरूपस भिन्नाथेत्वाह्ायनुप्रासत्वमेव । 

८न॒यने तस्येव नयने च ॥ 
अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्वादिगुणविशिष्टसरूपतात्पयेमात्रेण 

भिन्नाथं क 

अत एव “अन्वयमात्रभेदात्” इति काव्यप्रकाशः । तथा च यातु यातुः इदयादाव- 
न्वयभेदो नासि । किं तु फोधव्यज्ञकमेव पौनरुक्त्यमिति भावः । नन्वर्थान्तरसंक- 
मितवाच्ये ध्वनावापाततः शब्दार्थयोः पोनसुक्तयावभासनेऽपि पयैवसने वक्त. 
तात्पयविषयविदेषणान्तरप्रतीदया भिन्ना्थाभासनेनायमनुप्रास् इद्यभिग्रायेणाह--~ 
नयने इति । द्वितीयेति भाग्यवत्त्वादियुणरूपं यद्टिशिष्टत्वं विरोषणं तन्मात्रेण 
वक्तृतात्पयंमात्रेण भिन्नार्थं इति योजनावैपरीस्येनान्वयः । अत एव देन्येऽथ काय- 
लुप्रासेऽनुकम्पायां भ्रसादने ।! अथीन्तरसंकमितवाच्ये दर्षेऽवधारणे \` इदर्थान्तर- 
संक्मितवाच्यघ्वनेः ¶्रथगुपादानं संगच्छते । माचपदेन नयनस्य व्यवच्छेदः । 
शब्दस्य पौनरुक्तं द्विरुक्तिः । अ्रतिपादिकपौ नरुक्त्यं च तावदेकसिन्समासे विभि- 
चसमासे समासासमासयोश्च संभवतीति भ्रिविधम् । यथा--^सितकरकररुचिर- 
विभा, विभाकराकार, धरणिधर, कीर्तिः । पौरुषकमला, कमला सापि तवेवासि 
नान्यस्य 1 अत्र करेति घ्रातिपदिकाद्रत्तिरेकस्मिन्समासे, विभेति भित्र, कमडेति 
समासासमासयोश्च । समासासमासगतं श्रातिपदिकपोनरु्त्यमुदाहरति--स्मेरेति । 
फु्टेय्थैः । नन्वत्र प्रातिपदिकस्य पौनरक्त्यसत्वेऽपि विभक्त्यर्थस्य भिन्नलादर्थपोन- 
रु्तये नास्तीति कथमस्य विषय इयत आद-अञरेति] मित्रलाद्पुनरुकलात् । पदपो- 
नरुक्लयमप्यनेकानेकपदगतत्वेन द्विविधम् । तत्रैकपदपुनरक्ते यथा-वदनं वरव" 
िन्यास्तस्याः सदलं सुधाकरः । सुधाकरः क चु पुनः कलङ्कविकञो भवेत् ॥* अत्र विभ. 

मेव ! अत्र कारिकायां दृत्तिपदेन कृत्तद्धितसमासेकशेषसनायन्तधातुरूपाः परश्चापि वृत्तय 
उपलक्ष्यन्ते । तेन “चन्द्रायते शद्रुचापि हंसो हंसायते चारूगतन कान्ता ।* इत्यादेरपि 
समहः । कमराकरादयस्तु--“मधुनि मधुकर सं रङ्गमङ्गीकरोषि~" इयादो नामेक्देशावर- 
तावप्यमुमिच्छन्ति । केचित्तु कारिकागतनामपदस्योपलक्षणमूरीकृल “जित्वा बिन्वं मवा- 
नद्य विहरत्यवरोधनैः । बिहरल्यप्सरोभिस्ते रिपुवगों दिवं गतः ॥* इत्यप्युदाहरन्ति ॥ 

१. "अत इत्यादिः “-द्विरक्ति” इत्यन्तो अर्थः पुस्तकान्तरे न॒ दयते, कितु _ तव "मथो 

न्तरसंकमितवाच्यध्वन्यादावपि श्ब्दाथपोनरुक्त्यसुदेश्यविघेयभवेनान्वयमेद्श्चारतीति तद्वारणाय सत्र 

पदम् + इति पाठ 
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'्यस न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिक्लछ । 
यस च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीपितिस्तसख ॥ 

अत्रानेकपदानां पौनरुत्यम् । एष च प्रायेण लारजनप्रियल- 
छरयुप्रासः | 

ऽयुप्रासः पञ्चधा ततः ॥ ७ ॥ 
स्पष्टम् । 

सलर्थे पृथगथायाः खरन्यञ्जनसंहतेः। 
क्रमेण तेनैवाव््तियेभकं विनिगद्यते ॥ ८ ॥ 

क्िसहितस्य प्रातिपदिक तदर्थस्य च पौनरुक्त्यम् । प्रथमं सुधाकरपदं विघेयार्थम् , 
अपरमनुवायार्थम् । सनेकपदपोनस्क्त्ये उदाहरति-यस्य नेति । अचर पूर्वर 
तापकरत्वात्तुहिनदीधितिर्देवदहनः । पराथ त तादशदुःखाजनकत्वाह्वदहनोऽपि तु- 
दिनदीधितिरिति तात्प्यविषयश्योहेदयविधेयभावेनान्वयसख भेदः । पदार्थानां लभेद 
एव । भिटिला खायायुप्रासः पञ्चप्रकारः । चरमप्रकारद्रयं पदानुप्रास इद्यन्ये । 
अयं चान्येरुभयारंकारतयोक्तोऽपि शब्द विरोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्रन्थकृता 
कब्दारखकारमध्ये गृहीतः । यमकारकारमाद-सदयथं इति ¦! खरव्यजनसंहतेः 
सखरव्यज्ञनसमुदायसय । सखरव्यज्ञनयोरेकत्वेऽपि यमकं भवति ! यथा---नानाकारेण 
कान्ता्ूराराधितमनोशुवा । विविक्तेन विलासेन ततक्ष हृदयं मम॒ एतद्रणैयमकं 
वामनसंमतम् । ऋमेणेति । येन करमेण प्रथमं सखरव्यज्ञनसमूह उक्तस्तेनेचेदय्थः । 

1. अनुप्रास इति । उेकानुम्रासवत्यनुप्रासश्रुयनग्रासान्लानुप्रास्तरागनुप्रासमेदैः 
पञ्चधा पञ्चप्रकारक इत्यथैः ॥ 

2. यमकमिति ! (१) यदि म्रथमपादो द्वितीये वम्यते तद्म सुखयमकम् । 
यथा--ष्दपेकान्तक विराजमानयाऽदषे-कान्त-कविराज-मानया । त्वस्प्रसादविधिङुन्ध. 

या धिया साधवो दधति वैवुधीं धुरम् ॥ (२) अ्रथमस्त्रतीयपादे चेत्तदा संदंशः । 
यथा--सन्नारीमरणोमायभाराध्य विधुशेखरम् । सन्नाऽरीभ-रणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं 
जय ॥ (३) प्रथमश्चतुथंपादे चेत्तद्ाब्रत्तिः । यथा--“बुदाऽऽरताडी समराजि- 

राऽजितः प्रवृडतेजाः प्रथमो धनुष्मताम् । भवान्विभतींह नगश्च मेदिनीमुदार-ताडी-स- 

मराजि-राजितः ॥* (४) द्विवीयस्तृतीयपदे चेत्तदा गभः । यथा--“आध्वास्यते दाम 
जुषा भवतः प्रसादादामोदराजि-तरू-चार् चिरं जनेन । दामोदरा जितरुचा-रुचिरज- 
नेन कीर्णं तृणेन खदुना वनमाततैवेन ॥° (५) द्वितीयपादश्चतुथं चेत्तदा संदष्टकस् । 
यथा-~+शछारदीमिव नदीं असादिनीमुच-कैरव-सरोज-राजिताम् । स्तोतुमेष मम 
मूतिमेश्वरीसुचक्ेरवसरोऽजराजित्राम् ॥° (६) तृतीयपादश्चतुधं चेत्तदा पुच्छम् । यथा-- 
“उनतुङ्गमातङ्गुलङ्ढे यो व्यजेष्ट शच्रूल्समरे सदेव । स सारमानीय महारि चक्रं ससार 
मानी यमहारिचक्रम् ॥* (७) म्रथमपादल्िष्वपि यम्यते चेत्तदा पङ्कः । यथा 



४५२ साहिषयदपेणे 

°तनुशद्रवेरस्रमायतयातजु शंकर वै रस मायतया । तनु शौ करै रसमायतया- 
तनुशं कर वैरसमायतया ॥ शदे इकर, मा मां रस संभावय । मां प्रति खवचनागतं 
सुञ्ेति । वै प्रसिद्धौ । कैः। अतनु यथा खात्तथा ये तनुाङ्का निःशङ्का रवा भक्तजनं 
अल्यभयदानवचनानि तैः । कीद्ृ्ं मा कर्मभूतम् । अप्तमोऽनन्यसद्शोऽयः मावह 
विधियंस्य सोऽसमायः; तस्य भावस्तत्ता तया असमायतया उपलक्षितम् । कथभूतया 
अस्मायतया । आयतया अनियततया ! हे विभो, खं केवस्यलक्षणं ततु विस्तारय । 

अहं रसं भक्तिरसं करवै । त्वं मा माम् अतनुश्चम् अतनुः कामस्तं श्यति तनूकरोतीलय- 
तनुस्तथाभूतं कर । कु्विलय्थः । करेति च्छन्दसः प्रयोगः । “छन्दसा अपि कचिद्धा- 
षाय, प्रयुज्यन्तेः इति वचनात् । कया हेतुभूतया । वैरसमायतया । वैरेणान्तररिपसद्धाव- 
जनितेन, सदह मायया वतत इति समायः तस्य भावस्तत्ता तया । कीट्दया । आय- 

तया विस्रीणेया ।> इति तदथः ¦ ध्यमकं तु विधातव्यं न कदाचिदपि जिपात्ः इति निय~ 

मादेकस्यापरपादद्यगततेन भेदो न मवतीलयसंकीर्भं पादगतं यमकं स्तथैव । (<) 
प्रथमः पादश्वतुथं पादे द्वितीयस्वृतीये वचेचयम्यते तदादृत्तिगभंयोगात्परिव्त्तिः । 
यथा--मुदा रताऽसो रमणी यता यां सरस्य्दोऽरं ऊु-रुतेन बोढा । सरस्यदोऽल- 

कुरूतेऽनवोढासुदारतासौ रमणीयत्तायाम् ॥ (९) प्रथमो द्वितीये वतीय चतुथे चेचम्यते 
तदा सुखपुच्छ्योगाद्. युग्मकम् । यथा--“शमित-संगमसस्-नताऽऽपदंशमितसङ्गम- 
सम्जनतापदम् । न-मतत-काममहीन-विभासितं नमत काममहीन-बिभा-सितम् ॥ इत्य- 

धौभ्यासमगृते पादद्वयावृत्तो इयमिति नव । (१०) अर्घावृत्तिः ससुद्धकम् । यथा- 
कलि-तमोह नमारव-राजितं स्मर इरं शिखि चन्द्रकरा-ऽऽन्छितम् । कठितमोहन-मारवः- 
राऽजितं सरदरं रिखिचन्द्रक-लाच्छितम् ॥° (१२१) शोकाठृत्ति्म॑हायमकम् । यथा-- 
सकलं सकपालमलक्रृतप्रमदमसिरसं मदनाश्चनस् । मवमदभ्र-महानिषने हितं 

समनमस्जनमानमताऽख्यम् ॥ सकल-दंसक-पारुमकू कृतप्रमदमस्िर-संमद-नाश्च- 

नम् । भव-मद-भ्रम-हानिधनेहितं शम-नमञजन-मान-मताऽऽख्यम् ॥` “अदभ्रं यन्म- 

हद् अनिधनं अविनाशित्वं निजभक्तजनदेयं तत्र हितम् ! शमनं यमं मञ्जनयतीति 

खमनमस्ननम् । ल्यं निनाँश्चम् । सकला ये शंसकाः स्तुतिकतारस्तान्पाल्यति तथा 

भूतभ् । कतः प्रमदः परमानन्दो येन स तादृशम् । भवे संसारे यो मदस्तेन यो मस्त 

हानिः सेव धनं येषां ते संसारभ्रमनिरक्तास्तेरीहितस्तम् ! शमेन नमन्तो ये जनास्तर्षा 
मानार्थं मतोऽङ्गीकत आलयः म्रतिदेहस्थि विरूपो येन स ताद शम् । शेषं स्पष्टम् ।› इति तदथः । 

एतद्भितयमपि पादाबृत्तिविशेष इयेकाद ञ्च पादयमकानि । पादमागवृत्ति त्नेकविधम्-- 

द्विषा विमक्तेषु पादेषु प्रथमादिपादानामाचमागाः पूर्ववद्धितीयादिपदेष्वा्यभागेष्वेवं यदि 

यम्यन्ते तदा पूवेवन्मुखादथो दश्च भेदा उत्पचन्ते 1 यथा--प्रथमपादाचभागो द्वितीयठती- 
यचतुर्थपादाचमागेषु यम्यत इति त्रिधा । द्वितीयपादाचभागस्तृतीयचतुथंपादायमागयो- 
म्यत इति द्विधा । त्ृतीयपादा्भागश्चतुथैपादायभागे यम्यतं इत्येकः । प्रथमपादाच- 

मागखिष्वप्याचभागेषु यम्यत इत्यन्य इति सप्तासंकीर्णभेदाः ¦ प्रथमपादाचभागस्तमानो 

दविरीयपादाच्यमागस्तृतीयपादाचभागसमानश्वतु्थपादाचभग श्येकः संकरः । प्रथम. 
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अत्र द्रयोरपि पदयोः कचित्साथंकतवं कचिन्निरथेकत्वम् । कचिदे- 
कस्य साथकस्वमपरस निरथकत्वम् । अत उक्तम्-“सत्यर्थे इति । 
आदृत्तिः पुनर्चारणम् । पदयोः खरव्यज्ञनसमूहयोः । कचिदिति । (नगजानगजा 
दयिता दयिताः इत्यादौ । कचिन्निरथेकत्वमिति । द्रयोरियदुष्ञः । यथा-~ 
“विजितामरतामरेक्षणा? इवयादौ । अन्न तामरेति समूहयोः पदेक्रदेशलानिरर्थकलम् । 
एकस्येति । प्रथमस्य द्वितीयस्य वा खरव्यज्ञनसमूहस्येदयर्थः । विविक्तविषयलं 
विभिन्नविषयलम् । यमकादिति शेषः । रसादीनामलयन्तोपकारिणो यभकप्रपच्चख 
निर्वैचनमनतिभ्रयोजनमिति सेक्षेपेणेव यमकनिरूपणं ज्याय इद्यभिग्रायेणाह-- 

पादाचमागस्तृतीयपादाचभमागखमानो द्ितीयपादाचमागश्चतुर्थपादाचमागसमान इत्यपर 

संकर इति नव । अधावृच्या समं पूर्ववदश भेदाः । एवं अथमादिपादानामन्यभागख 

द्वितीयादि पादान्यभागेष्वेव यमने पूर्ववदश भेदा जायन्ते । यथा--म्रथमपादान्त्यभागख 

दवितीयतृतीयचतुथैमागेषु यमने त्रिधा । दिवीयपादान्यभागसख वृतीयचतुधेपादान्त्यभाग- 

योयैमने द्विधा । वृतीयपादान्यमागसख चतुथेपादान्यभागे यमने एकः । प्रथमपादा- 

न्द्यभागस्य त्रिष्वप्यन््यभागेषु यमन इलयपर इति सप्तासंकीणोः । प्रथमपादान्यमागदि- 

तीयपादान्लयभागयोस्तृतीयपादान्लयभागचतुथपादान्यमागयोश्च साम्ये एकः संकरः । प्रथ- 

मपादान्दयमागतृतीयपादान्लयमागयोद्वितीयपादान्यमागचतुथंपादान्ल्यभागयोश्च साम्येऽन्यः 

संकर इति नव । अधौवृ्या समं पूर्ववदरामेदाः । इत्थं द्विखण्डीक्ृतेषु पादेषु रविङतिः9 

त्रिखण्डीकरतेषु त्रिशत्; चतुःखण्डीकरतेषु चत्वाररिशद्धेदाः स्थानापरिवतिनो भवन्ति । 
एतेषामुदादरणानि पादावृत्तिदिरोवावसेयानि । अथ सखानपरिवतनभेदाः-प्रथमादि- 
पादानामन्यादिभागा द्वितीयादिपादानामाचादिभागेषु यम्यन्त इल्याचन्वथैतातु्रेणा- 

न्ताचादियमक्षादयः प्रमेदा मवन्ति। तथाहि--द्िखण्डे यथा प्रथमपादस्यान्लयमधं द्वितीय 

पादस्याघाथं चेचम्यत्ते तदान्तादियमकम् । म्रथमभाग एव वेदन्यभागे तदयाचन्तयम- 

कम् । पवं प्रथमपादसखाचान्तमागो द्वितीयसख्यान्तादिभागयो्यैदि यम्येते तदाचन्तादियम- 

कयोः समुच्चयः । अत्र तरिखण्डचतुःखण्डयोः पूर्वेपादमध्यभाग उन्तरपादस्यादिभागे 

यदि यम्यते तदा मध्यादियमकम् । पूर्वस्यादिमागन्येदुत्तरपादस्य मध्यभागे तदादि 
मध्ययमकम् । पूर्वस्य मध्यादिमागो चेदुत्तरस्याचमध्ययोस्तदा मध्याचादिमधभ्ययोः 
समुचयः । यवं प्रथमखान्यभागो द्वितीयस्य मध्यमागे चेत्तदान्त्यमध्यम् । पूर्वंख 

मध्यमागश्चेद्धितीयस्यान्तमागे तदा मध्यान्तिकम् । पूर्वस्यान््यमध्यमागो वचेद्धितीयख 
मध्यान्तभागयोस्तदान्यमष्यमध्यान्तयोः ससुचयः । यचपि पूर्व॑ सयादिमाग उन्तरस्यान्ल- 

भागे चेत्तदाचन्तद्युमन्यभागस्त्वायभागे वचेत्तदातादिकमिलयादि परकारदयं संभवति; 

तथापि दिखण्डान्तयैतमेव तदिति पृथङ् गण्यते । सवेषां चेषामपरः समुचय इति 
भिन्नपदे यमने म्रमेदाः। णवं तसिन्नेव पदे आादिभागानां मध्यादिभागेष्वादृत्तो 
भेदा द्रटन्याः । सवै चैते नियतस्थानविवक्षया स्थानयमकमेदा नियतेषु खानेष्वाकृत्ते- 
रिति बोध्यम् । अनियतस्थानयमकमेदा अपि वहवो भवन्तीति प्रभूततमभेदं यमकम् { 

एतेषासुदादरणानि तत्र तत्र महाकविप्रयोगेष्वनुसंभेयानिः विसतरभयान्नेह प्रपश्यन्ते ॥ 
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तेनैव क्रमेण दमो मोद इत्यादेर्विविक्तविषयव्वं सूचितम् । एतच पीद्- 
पदाधंश्छोकावरततित्वेन पादाचावरततेश्वानेकविधतया पभूततमभेदम् । 
दिच्वात्रमुदाहियते- 

'नवपलाश्च-पलारवनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पङ्कजम् । 
मृदुरु-तान्त-रतान्तमलखोकयत् सुरमि सुरभि सुमनोभरैः ॥ 
अत्र॒ पदावृत्तिः "पलाशपलाञ्च' इति, ्युरथि खरभथि इत्यत्र च 

द्वयोः साथेकत्वम् । “रतान्तङतान्तः इत्यत्र प्रथमस्य निरभेकत्वम् । 
'परागपरागः इत्यत्र द्वितीयस्य । एवमन्यदप्युदाहार्म् । 

ध्रमकादो भवेदेक्यं डरोर्बवोरैरोसथा । 

एतस्येति । यमकं चेयर्थः । अच्र पदपदं पादैकदेशपरम्, अर्ध॑पदं शटोकार्धपरम् । 
पादायाचृत्तेश्चेति । पादस्य द्विधा चरिधा चुर्धां वा खण्डने चानेकविधलम् । 
आदिना पादश्टोकाधेयोः समहः 1 तत्र प्रथमपादस्य द्वितीयायन्यतमसिन्ितीयादि- 
समुदाये च, द्वितीयस्य त्रतीयान्यतरस्मस्तृतीयादिसमुदाये च, त्रतीयस्य चतुर्थे 
अत्तिः संभवतीति दराविधलरमेव पादयमकसखय । एवं प्रथमार्ध॑स द्वितीया, 
म्रथमपादस द्वितीये, वतीयख चतुर्थ, द्वितीयस्य वतीये पादे आढृत्तिः संभवतीति 
श्छोकाथेयमकख तरेविध्यम् । शछोकयमक्मपि व्रजा तीयचदुष्पादङत्या च द्विविधम् । 
अ्रभूततमभेदमतिपरचुरप्रकारम् । दिड्ाजभिति। म्रकारान्तरोपलक्षणमल्पमिदयर्थः । 
नवेति । नवानि परला्चानि पत्राणि येषां तादृ पलाशवनं किंद्ुकारण्यं यन्न तम् । 
स्फुटानि विकसितानि परायै रजोभिः प्रागतानि संबद्धानि पङ्कजानि यत्र तम् \ 
ख्दुलोऽत एव तान्त आतपेन ग्लानो खतान्तो यत्र तम् ।! स श्रीकृष्णः सुरभि 
नसन्तं खुमनोभरेः पुष्पातिशयेः सरम सुगन्धिम् । पदाढ्ृत्तिः पदेकदेशषृत्तिः 
द्वितीयस्येति । निरर्थकलमिलयन्वयः ! अन्यद् पीति । पादङत्यादिरूपयमक- 
मिथः । पादाभ्यासो यथा-न मन्दयाऽवजजित-मान-सरात्मया नमन्दया-वजजित- 
मानसात्मया । उरस्युपास्तीणैपयोधरद्वयं मया समालिङ्ग्यत जीवितेश्वरः ॥ इदयादि । 
अधोभ्यासो यथा--~“नाऽस्येयसत्वया वज्यैः परमायत-मानया । नास्येयः स त्वया. 
ऽऽवज्यैः परमायतमानया ॥` इलयादि । शछोकावृत्तिद्रयं कमेण यथा--“विनायकेन 
भवता वृत्तोपचितबाहुना । खमिन्रोद्धारिणाऽ्भीता परथ्वीयमतुखचित्ता ॥ विनायकेन 
भवता उत्तोपचितबाहुना । खमिन्रोद्धाऽरिणाऽमीता एभ्वी यमवुलाश्चिता ॥* समा- 
नयास मानया समानयाऽसमानया । समानया समानया समान या समानया ४ 

अर्यं चतुरक्षरपादश्ोकः । यमका दानिलयादिना %®षादि्रहणम् । तेन “त्वं समुद्रश्च 

1. यमकाद्ाविति । सत्र विदेषः-“यमकादो भवेदेवयं डल्यो रल्योबैवोः । रेष- 
योनेणयोश्चान्ते सविसगौ विस्र्गयोः । सनिन्दुकानिन्दुकयोः स्यादमेदप्रकल्पनम्. !° इति ॥ 

१.~“पद्* घृ. 
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इद्युक्तनयात् भुजरतां जडतामवराजनः” इत्यत्र न यमकत्वहानिः | 
अन्यस्ान्याथेकं बाक्यसन्यथा योजयेचदि । 
अन्यः शेषेण काका वा सा वक्रोक्तिस्ततो दिधा ॥९॥ 

द्विधेति शेषवकोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । क्रमेणोदाहरणम्- 
“के यूयं स्थर एव संप्रति वयं प्ररो विरोषाश्रयः 

किं ब्रते विहगः स वा फणिपतियेत्रासि चु हरिः । 
वामा यूयमहो विडम्बरसिकः कीदक्सरो वतेते 

येनासाघु विवेकदल्यमनसः पुंस्वेव योषिद्धमः ॥ 
अच्र विरोषपदसय्विः पक्षी “हषो नागः"दव्य्थृह्ययोगात्समज्ग्ेषः। 

अन्यत्र समङ्गः | 

दुवारो महासत्वो सतेजसौ । अयं तु युवयोभैदः स जडात्मा पटुर्भवान्! इद्यादय 
न श्छेषभङ्गः । वक्तोत्तयर्टकारमाह--अल्यस्येति । वक्तुरिलर्थः । अन्या्थकमन्य- 
तात्पर्यकम् । अन्यथा अथोन्तरप्रतिपादकस्वेन योजयेत् संगम्येत् । अन्यः श्रोता । 
ततः शेपकाकुवकोक्किस्याम् । शेषस्यापि पद्भङ्धामङ्गाभ्या दरैविष्येन शछेषवक्रोक्िरपि 
द्विविधा । के यूयमिति । जरे यूयनिखयान्तरे संगमयञश्रोताद--स्थल इति । 
वन्ता खतात्पयमेवावमयन्राह--ग्रश् इति ! विरशेषाश्रयो विरेषविषयः । विः 
पक्षी रेपोऽनन्त इत्यभिप्रायेण तदपि श्रोतान्यथा योजयति--किं घरूत इति ॥ कर 
पच्छतीदयर्थः । एवं वाक्छेन कदर्थितो वक्ता श्रोतारमाक्षिपति--वामा इति । 
ग्रतिकरुतया छलम्राहिण इयर्थः । तदपि योषिदभिप्रायेण श्रोत्तान्यथा योजयत्ि-- 
अहो इति । विडम्बरसिकः प्रतारणाचतुरः । येन स्मरविडम्बनेन दिवेकशून्यस- 
नसः । तव इति शेपः \ यद्रा सामान्येनाक्षेपो विषेषे पय॑वसय तीति वारवेदरध्यद्र् । 
तत्रैव श्ेषवक्रोक्तिदरैविष्यं दशेयति--अ्रेति } नागो नागराजः । अर्थ॑द्रयप्रयो- 

1. अत्रेति । अचर कालिदास्षपवे उकार-लकारयोमदसच्ेऽपि शविस्तम्यान्न यमकत्व- 
व्याधात्त इव्यथः ॥ 

2. वक्रोक्तिरिति । एकेनाल्याभिप्रायेणोक्तं वाक्यं यद्यन्येनान्याभिग्रायकं कल्प्यते तदा 
वक्रोक्तियोगाद् वक्रोक्तिरिति ! वन्तश्रोवृनिवाँद्योऽयमलंकार इति भावः । अचर प्रदीपक्ा- 
रास्तु--““इयं च न वाकोवाक्यमात्रे विं ठु खतोऽप्यन्येनोक्तस्यान्यथायोजनमात्रे। न्यायसा- 
म्यात् ! यथा--शृष्णो वेरिविमर्दने हरिपदप्रीलर्जने व्वजुंनः परीतः पङ्कजलेचनाभिर- 
भितो नेव्राच्चलेश्चलेः । रक्तः सञ्जनसंगमेषु करणथेणीमगे श्रीधर सादे वर्णचतुष्टयस्य 
सुवने मतो सवान्गीयते ॥ अत्र वर्णचतुष्टयसख मतता शीषर इति सार्वरोविरः वाक्यमन्व्- 
याश्चेषादिनासाभिः समयितम् ॥” इदयाहुः ॥ 

8. अभङ्ग इति 1 “अदो केनेदृशी उद्धिदरुणा तवे निमिता \ त्रिणा श्रयते बुद्धि" 
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(काटे कोकरिरूवाचारे सहकारमनोहरे । 
कृतागसः परित्यागात्तस्याश्चेतो न दूयते ॥' 

अत्र कयाचित्सख्या निषेधार्थे नियुक्तो नञ् अन्यथा काका दूयत 
एवेति विध्यर्थे धरितः । 

शब्दैरेकविधेरेव भाषासु विविधाखपि । 
वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासम इतीष्यते ॥ १० ॥ 

यथा मम- 

८मञ्चरमणिमञ्चीरे करूगम्भीरे विहारसरसीतीरे । 
विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ॥'! 

एष॒ छोकः संस्छृतमाक्ृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागरापभ्ररष्वेक- 
विध एव | 

(सरसं कदण क्वं? 

इत्यादौ तु "सरसं" इद्यत्र संस्कृतप्राकृतयोः साम्येऽपि वक्यगत- 
त्वाभावे वैचिच्याभावान्नायमरंकारः । 

शिष्टैः पदैरनेकाथोभिधाने छेष इष्यते । 
ज्यलास्तिपायद्वये संगमनीयलात् । काङुवकरोक्तिमुदादरति-कारे इति । 
कृतागसः कृतापराधस्य । पत्युः इति रोषः । घटितो योजितः । भाषासमावेदालं- 

कारमाद--शाब्दैरिति । मश्चुङेति । मानिनीं प्रति सख्या क्चनमिदम् । केन 
मधुरध्वनिनां गम्मीरे मनोहरे ! केटिकीरे कीडाड्धुके । धीरे मन्दे । गन्धसारसमीरे 

चन्दनवायौ । कडण कव्व कवेः काव्यम् । शछेषाठंकारमाह-श्छिद्ठेरिति । “वहृ- 

दुचरितः शब्दः सकृदथं गमयति' इति नियमेन काव्ये खरमेदानादराद् याबन्तोऽथौ- 
समता मामकम 

भतान 

नै तु दारमयी कचित् ॥ इलयत्र दारुणा कुरा, काष्ठेनेत्युभयाथपक्षेऽपि दारुणेति पदस्य 

न भङ्ग इत्यभङ्गपदशेषेण वक्रोक्तिरियम् ॥ 

1. नेति । न दृयते, अपि त॒ दूयत एवेति काका योजना ! अत्र काकोः शब्दधर्मतया 
च्रम्दाङंकारता; अन्यथा योजनं च व्यज्ञनयेति सहृदयाः ॥ 

2, यथेति । यथा वा विद्यापिपरनाश्नो रल्लाकरस्--“टीलाविलोलकल्कण्ठवि- 

हेगक्घेटिकोखादलाकुर्कुरयङ्कुकमरङ्के । ककोरकन्दकदलीख्वरीलवज्गमारारकाम- 

नवरमज्ञकूरुकच्छे ॥° अवं शोको भाषाषङ्समः । एतदनुबन्ध्युत्तरशोकस्तु--“यसि- 

न्सीलमसितोन्नतगण्डैकनागः करोति विकराल्करावमर्षात् । रक्तातपाभिनवपलवभङ्ग- 
मर्कविम्बाल्वाख्वल्यस्य दिनदरुमस्य ॥° इति । मन्दराद्विवणैनमेतत् ॥ 
काममाता 

१, “सूक््म' इलयधिकं पुस्तकान्तरे, 



द्रमः परिच्छेदः | ४५७ 

वणेप्रययलिङ्ानां प्रकृतयोः पदयोरपि ॥ ११ ॥ 
णाम 

चछेषादिभक्तिवचनभाषाणामषटधा च सः | 
क्रमेणोदाहरणम्-- 

(~ भ.१ [> 
'प्रतिकूरुतामुपगते हि विधो विफरुत्वमेति बहुसाधनता । 

© (५ (~ 

अवरम्बनाय दिनमतुरभूत्र पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥' 
क 

अत्र 'विधौ' इति विधु-विधि-शब्दयोरुकारेकारयोरोकाररूपत्वाच्छ्रषः । 
“किरणा हरिणाङ्कख दक्षिणश्च समीरणः 
कान्तोत्सङ्गलुषां नूनं सवै एव सुधाकिरः ॥ 

स्तावन्त एव रब्दा एकप्रयलेनोचायन्त इति नये युगपन्नानाशब्दोच्रारणेऽपि तेषां 
भेदोपर्म्भो न भवति । तत्रापि म्रकरणादिनियमाभावादनेका्थानामभिधयेव बोधः । 
ग्रकरणादिनियमसत्वे तु एकस्याभिधयापरस्य व्यञ्जनयेति मतमाभित्येद्ं लक्षणम् । 
एवं चेकप्रयलोचायैत्वेन छप्तभेदानां वणांदीनां मेरकः शेषः, तद्विशिष्टः पदैरनेका्थी- 
नामभिधया बोधने सति शेषो मवतीदयर्थः । एवं सति नात्माश्रयः ! श्टिष्टवणांदिभे- 
देन छेषस्याष्टविवलमाह-वणंति । वणँ च भ्रद्ययो च लिङ चेति विग्रहः । स ® 
षाङंकारः । प्रातिकरूकतामिति । सूयौसतवणैन मिदम् । पतिष्यतोऽस्तं गमिष्यतो दिन- 
भुः सूयस्य किरणसहखमप्यवरम्बनाय अस्तमय विघाताय नाभूत् । अथ च पतिष्यतः 
स्खटिष्यतो जनस करदयमपि पतनविघाताय भवति। तख तु करसदसख्रमप्यवलम्बनाय 
नाभूदिति शेषः । अर्थद्वयमपि शेषेण समर्थयति--प्रतिकूरतामिति। विधो चन्दे मति- 
करतां विरृद्धफर्भागिम्। उदयफलभागिमिति यावत् । बहुसाधनता बहुस्थिल्यु- 
पायरार्लिं विफङ्तामेति । त॒था च कालान्तरे सूयौसरगमनं भ्रति तत्काटीनकिर- 
णानां प्रतिबन्धक कल्प्यते । एवं च संभ्याकाङे तत्काठीनकिरणरूपप्रतिबन्धकानां 

सद्धावेऽपि सूयौस्तगमनममिभथ्येति ्रथमार्थसमर्थनम् । पक्षे--विधोौ दैवे प्रतिकूल- 
तामनभिमतफलसाधनोन्युखतायुपगते सति । बहभिमतफ़लोपायदाटिं विफलर्ता- 
कण 

1. वर्णेति । रदररस्तु वणौदिष्ेषाणां प्रयेकं लक्षणमाह--भ्यत्र विमक्ति्रल्ययव्णवदरा- 

देकरूप्यमापतति । व्णीनां विविधानां वर्णशेषः घ विज्ञेयः ॥ यत्र प्रङृतिप्रलयप्तसुदायानां 
भवलनेकेषाम् । सारूप्यं प्रयययतः स जेयः प्रलययण्ेषः ॥ खीपुंनपुंसकानां शब्दानां 

-मक्ति यत्र सारूप्यम् । रघुदीषैत्वसतमासेलिङगषेषः स विज्ञेयः ॥ सिध्यति यत्रानन्येः 
सारूप्यं प्रल्ययागमोपपदेः ! प्रकृतीनां बिविधानां प्रकरति्ेषः स विज्ञेयः ॥ यसिन्िम- 
क्तियोगः समासयोगश्च जायते विविधः । पदमङ्गेषु विभक्तो विज्ञेयोऽपघौ पदश्ेषः । सा- 
रूप्यं य॒त्र सुपां तिडां तथा सर्वथा मिथो भवति । सोऽत्र विभक्तिष्ेषो वचनष्ेषस्तु व. 
चनानाम् ॥ यसिन्नुचायेन्ते खन्यक्तविविक्तमिन्नभाषाणि 1 वाक्यानि यावदर्थं माषाष्टेषः 

स विज्ञेयः ॥° इति ॥ 

१. 'वणेयोः" इत्यधिकं घ-पुस्तके, 

सान्द्० २९ 
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अन्न श्ुधाकिरः! इति किपू-क-प्रत्यययोः । कि चात्र बहुवचनैकव- 
चनयोरेकरूप्याद्रचनश्ेषोऽपि । 

८विकसनने्रनीखाञ्ञे तथा तन्ग्याः सनद्रयी । 
तव दतां सदामोदं रसृत्तररदारिणी ॥' 

अत्र चपुंसकसीलिङ्गग्रोः शेषो वचनश्ेषोऽपि । 
'अर्य स्वणि शाखराणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति । 
सामर्थ्यकरदमित्रणां मित्राणां च वरपात्मजः ॥ 

अत्र 'वक्ष्यतिः इति वहि-वच्योः, शसामथ्यैकत्” इति कृन्तति-क- 
रोद्योः: प्रकृत्योः । 

"प्रथुकातंखरपात्रं-, इत्यादि । अत्र पदभङ्गे विभक्तिसमासयोरपि 
वेरक्षण्यात्पद छेषः, न तु प्रकृतिश्ेषः । एवं च- 
[व 

मेतीदर्थः । प्रलययन्छेषसुदाहरति--किरणा इति । किप्-क-प्रयययोरिति । 
छेष इद्यसुषङ्गः । एवमग्रेऽपि । क इदयस्रययख संज्ञा! वचनण्छेषोऽपीति । 
स्यं इति, सुधाकिर इति च । अत्रादौ संधिवशादेकरूप्यम् । लिङ्गक्ेषमुदादरति- 

विकसखदिति । “दताम्” इति दाधातोः परसमेषदद्विवचनात्मनेपदैकवचनयोरपि 
"छेषः \ आमोदमानन्दम् । अथ च नीराव्जयोः सौरभदानं संभवति । नेत्रपक्ष-- 
लसन्ती च तरे च हारिणी च मनोहरे चेति विम्रहः । स्तनद्वयी पक्षे--लसंसर- 

खो हारमध्यगो मणियंत्र, सा चासौ हारिणी चेति विग्रहः । यद्वा लसंस्तरङो यच्च, 
एवंभूतो दासे यत्रासि । कर्मधारयोत्तरमत॒ञ्निषेधस्य प्रायिकत्वादेतत्साधुरवेचनम् । 
छेषोऽपीलयपिना णिन्प्र्ययस इन्प्रययस्य च शेषः ˆ भ्रकृति्ेषमुदाहरति-अ- 
यमिति । राजपुत्रे जाते ज्योतिर्विंदो वचनमेतत् । हदि वक्ष्यतीति वह- 
धातुः । ज्ञेषु पण्डितेषु वक्ष्यतीति वचधातुः । अमिन्राणां सामभ्यैच्छेत्ता, मित्राणां 
सामर्थ्य करता । पदश्छेषभुदाहरति--पृथुकेति । व्याल्यातमिदं दोषपरिच्छेदे । 
-नन्वत्न अकरृतिच्छेषोऽपि संभवतीदयत आह-अच्र पदभङ्गे अर्थबोधनाय समस्त 

पदस्य पार्थक्ये । बविभक्तिसमासयोरपीलपिना प्रकृतेः संग्रहः । विभक्तिरत्र समा- 

1. सुधाकिर इति । सधां किरन्तीति किपि प्रभमावहवचनम् । छां किरतीति क-प्र- 

त्यये प्रथमेकवचनम् ॥ 
2. दनत्तामिति । विकसन्नेतरनीलाग्ज इत्यसख कैतवे दत्तामिति सेटि प्रसैपदद्विवच- 

नम्; स्तनद्षयीलस्य कटैत्वे त्वाव्मनेपदेकवचनमिति बोध्यम् ॥ 

3. वक्ष्यतीति । धारयिष्यति, कथयिष्यतीति यथाक्रमं योजना ॥ 
4. साम्येति । सामर्थ्यं कृन्ततीति करोतीति यथायोगमनुसं धेयम् ॥ 

"नपुंतकस्रीलिङ्गयोः शेषः" इति नास्ति क-खपुस्तकयो „ इति नास्ति क-ख-ुस्तकमोः. >. भ्व क. ६. शवज्रनम्, इति 
नास्ति पुस्तकान्तरे 
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४नीतानामाकुढीमावं इन्धेभूरिचिटीयखेः । 
सदरो वनवृद्धानां कमरानां तदीक्षणे ॥ _ 

अत्र टन्धरिठीसुखादिशब्दानां शिष्टतेऽपि विभक्तेरमेदाद्यकृति- 

छेषः ! अन्यथा सर्वत्र पदश्ेषप्र॑सङ्गः । 
'सर्वखं हर सर्वस स्वं भवच्छेदतत्परः | 
नयोपकारसासुख्यमायासि तनुवतेनम् ॥? 

त्र ष्ट्रः इति पक्षे रिवसंबोधनमिति सुप्। पक्षे हधातोसिडिति 
विभक्तेः । एवं “मव इत्यादो । अस्य च भेदस्य प्रल्ययेषेणापि ग- 
तार्थत्रे प्रल्यान्तरासाध्यदुबन्त्रतिडन्तगतस्वेन विच्छित्तिविदोषाश्चय- 

णाखथगुक्तिः । 

सान्गम् । कचित्पदभङ्गामावेऽपि प्रकृतिविभक्तिविटक्षण्येन पदश्टेषो यथा-स 
चेतः भ्रियारोके तख स्मरकद्थनम् ।` अत्र यद्यसोसत्तसोः श्रकृद्योः ख्िञे 

विंमत्तयोरपि वेखक्षण्यात्पदृष्छेषः । एवं च प्रकृतिविभक्तिवैलक्षण्येन पदश्ेषाङ्गीकारे 

च । नीतानारिति । तस्या इक्षणे कमलानां पश्चानां खगविक्लेषाणां च सदये । 

समृगभेदेऽपि कमलः कमला श्रीवरच्ियोः" इति मेदिनी । कीटशानाम् । छन्धेमेधु- 

छव्धेभूरिभिः रिठीयुचैभ्रमरेराकुलीभावं नीतानाम् 1 पक्ष-छन्धेव्यावेवेहुभिवोणे- 

व्याकुटीभावं व्याकुलतां नीतानाम् 1 वने जङे, विपिने च ब्रद्धानां आप्ताधिकरूपा- 

णाम् । ईक्षणेऽपि, पञ्चिनीमुखे पतद्धिमेरेव्याकुक्ं नीयते । अन्यथा प्रकृति. 

मेदमात्रेणापि पदटेषाज्गाकारे सर्वत्र परकृतिष्ेषस्थटे । एवे च पदष्ेषासंकीणं परकृ- 
तिटेषोदाहरणं न स्यादिति भरकरविक्छेषोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः । विभक्तिष्टेषमाह-- 

सर्व॑सखमिति ! शिवं भरति तद्धक्तस्य, पुं प्रति दाख्याशोक्तिरियम् । प्रथमे--हे 

हर, खं, सर्वेख जनस सर्वखम्, भवस्य संसारस्य छेदतत्परश्वे, नयस्थोपकारसय च 

सांमुख्यं यस्मात्तादृशं तजुवर्वैनं शरीरृत्तिमायासि । प्राप्रोषीदयर्थः 1 द्वितीये--लं 

सर्वस्य सर्वखं हर । छेदे धनिनां मारणे तत्परो भव । उपकारसामुद्यं नय अपनय । 

तद्धिसुखो भवेदर्थः । आयासि परपीडाकारि वतैनं जीवनोपायं तनु । विस्तारये- 

र्थः ! असख च विभक्तिष्ेषपरसय च । प्रल्ययश्छेषेणापीलयपिभिन्नक्रमे । अययदरे- 

षेण गतार्थत्वेऽपीयर्थः । ् रल्ययान्तरेणासाध्यं यत्युबन्तं तिडन्तं च तद्वतत्वेन वि- 

च्छित्तिविरोषाश्रयणाद् वैचिन्यविरोषजननात् । कत्तद्धितान्तस्य खादिव्यतिरेकेण 

प्रयोगाभावात् प्रययान्तरसाभ्यलम्, सप्तिडन्तसख तु न तथाल्रमिवि विशेषः । 

"आयासि इदयत्र ्रङृतिविभक्तिवैलक्षण्येन पद्देषोऽपीत्यवधेयम् । भाषादलेष- 

1. यस्येति । यसो दैवादिकस्य तसश्च लोण्मध्यमपुरुषेकवचने यस्य तखति । यत्तदोः 

षष्ठयेकवचनेऽपि । तदाद~-अच्र यच्सोरिलयादिना ॥ 

9, श्रसङ्गात्" क, २, “च> इयथिकं ध-पुस्तके" 
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“महदे सुरसंधं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे । 
ह्र बहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ।॥ 

अत्र संस्छृतमहाराषटयोः । 

माह-महदे इति । संस्करतार्थो यथा-हे महदे उत्सवदे, हे उमे हे गौरि. 
आगमाहरणे विद्याम्रहणे मे मम तं प्रसिद्धं समासङ्गं अव रक्च । कीटश्म्। सुरसंधं 
देवग्रार्थनीयम् । अवसरे समये तं प्रसिद्धं चित्तमोहं सहसा ज्लटिति हर अपनय । 
कीटशम्। बहुसरणं बहुविषयगामिनम् । प्राकतार्थस्तु-मह-मम, देसु देहि, रसं-रति 
म् । घम्मे-धर्म, तमवसं-तमोव्ाम्, आसे-आश्ञाम्, गमागमा-संसारात्, दर-अ- 

पनय.णे-जस्माकम्, हरवहु-रिववधूः, सरणं~रक्षयित्री, तं-त्वम्, चित्तमोदह-चित्त- 
मोहः, अवसरउ-अवसरतु, मे-मम, सहसेति! भाषासमावेदे तु भाषाणामैकरूप्यमेव, 
न 

1. संस्छरृतेति । संस्छृत्राकृतयोरिवयथैः । उत्कृष्टं प्राकृतं महाराष्टीति व्यपदिदयते ! 
न तु “मक्तिविना वद्य नोह वीण्यानं वा ख्रदेगनादानें । कन्यादानफलातते पावे केसा मद्- 
गनादानें ।" इत्यादिमहाराष्जनयुप्रसिद्धगायेति । तथा चोक्तं दण्डिना--"महाराषट्राश्रयां 
भाषां प्रकष्टं प्राकृतं विदुः । सागरः सक्तिर क्तानां सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥* इति । संस्ृ- 

तमागध्योः शेषो यथा--नकुरुलाटिकावरोरे चचिक्दे शाल्छारिल्वद्युले । 

कमलखाश्चवराच्विकेऽमारे दिद्चमन्तकेऽविरमे ॥ "कुरराटिरावरोरं सङ्क तत्सा- 

रसालिरवशुरम् । कमलास्वलाल्िवरं मारयति च्ाम्यतो वेषमम् ॥ इति मागधी- 

छाया 1 श्कूलानि ङाख्यन्ति पोषयन्लेवं्ीला ये तेषां र्वि छेदने लोलस्तसिन् । 
दालन्तीति शराः सोधमाः ते सन्ति यत्रदेश्येख इरी तं लिद्चलयस्पीकरोतीति शटिरे- 
रस्तसिन् । च ठेैगहैः शान्ते चोभन्ते ये तांह्ुनातीति शालद्यालिख्वः स॒ चाक्षौ शलं 
चवेति, दुःखजनकत्वात् ; तथाभूते 1 कमला रक्ष्मीस्तस्याः रवा दरिद्रास्तेपु र्क्ति रुस- 

तीवलयेवं्ीरं वलं यख स त्सिन् । मलनं मारु न विद्यते मारे यस्यासावमाल- 
स्तसिन् । “मर धारणेः । अनिवार्यं इल्यः ! अन्तके सलयौ सति स वाखदेवे विषये याः 
दिच्ागस्तां दिरमविद्यं प्रविष्टोऽसि ।' इति संस्कृतवाक्या्थः । मागधस्तु---“कुरराणां प. 

क्षिविशेषाणां या आलिः ष्ङ्किस्तद्रावे रोकः कल्करो यत्र॒ तत् । सारसानां याङ्स्ि- 
द्रभेण शर् तद्विरदहिमारणसमर्थम् । कमलकानामासवं मकरन्दं ये रान्ति ते च तेऽलिनश्च 

तर्वरम् । विषमं वियोगिजनदुःखावदं तत्सखिलं साम्यतः चमजुषोऽपि मारयति । दारदि- 
तादृशं सखिलं बिरोक्य मुनयोऽपि श्चुभ्यन्ति > इति । संस्क्रतपेराच्योयेथा--“कमनेकत- 

मादानं खुरततनरजतु च्छल तदासीनम् । अप्पतिमानं खमते सोऽगनिकानं नरं जेतुम् ॥* 

न्कामे कृतामोदानां सुवर्णरजतोच्छख्दासीनाम् । अप्रतिमानं क्षमते सं गणिकानां न रज्ञ. 

यितम् ॥ इति ये्ाचीछाया । शदे सुरतनः निधुवनपुरूष । सुरतातिरिक्ते कमणि न ते- 

ऽभिज्गतेव्यामन्रणाभिप्रायः 1 खमते श्यूल्यबुदधे, यस्त्वया छाध्यत्े स पुरुषः कं नरं जेतु- 

मजतु गच्छतु । अहो, न तादृरः पुरूषो यं स जेष्यतीति । किंभूतम् । अनेकतमान्या~ 
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पुनसख्िधा सभद्गोऽथाभङ्गस्तदुमयात्मकः ॥ १२ ॥ 
एतद्धदत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथासंमवं ज्ञेयम् । 
यथा वा-- 

ध्येन ध्वस्तमनोभवेन वलङिजित्कायः पुराख्ीकृृतो 
यश्चोदवृत्तभुजगदहारवख्योगङ्गां च योऽधारयत् । 

न लथभेदः। इह लर्थभेदोऽपीति मेदः । यथासंभवमिति । शधधुकार्वख्र-इयादौ 
सभङ्गः । “नीतानाम्-' इलयादावभङ्गः । “सर्वैखं हर इलयादौ सभङ्गाभङ्गः । एक- 

नैव त्रितयसुदादरति-यथा वेति । सवैदः सवाभीषटदाता माधवः, सर्वदा उमा- 

दानानि यस्य ताम् ! तत्मसिद्धं छं मायामासीनमाश्चितम् । अप्पतेर्वरणस्येव मानो 

यस्य तम् । अगा अचरा निकाना दीश्चियख तम् इति संसछृतवाक्याथैः । पेाचस्त 

‹स पुरूषो रज्यितुमात्मरजञनाय कामविषये कृतामोदानां छवणैरजताभ्यासुच्छटन्ल्ो दास्यो 

यासां तथाभूतानां गणिकानामप्रतिमानं न क्षमते न सहते । तदानीमाद्रममिरूषतः 
कसखचिदुपञरतगणिकसयोक्तिरियम् ।› इति । संस्छृतख्रसेन्योय॑था--^तोदी सदिगगणमदो- 

<कलहं स सदा बलं विदन्तरिदम् । आर दमेहावसरं सासदमारं गदासारम् ॥* ततो 

द्यते गगनमदः कर्दंसश्तावरुम्बितान्तरितम् 1 आरतमेषावसरं शाश्वतमारं गतासा- 

रम् ॥° इति । सूरसेनीच्छाया । “तुदति परानिति तोदी, देशनं दिग् उपदेशः तया सह 

वर्तत इति सदिक् न गणेन सहायेन मदो यख सः, स वित्, सदा सर्वकारुमेव अवा 

ल प्रिभूतत्वाश्निवैरम् , अत्त एव दमेहाया उपश्चमवचेष्टाया अवप्तरो यस्य तत् › तथाखन्ते 
क्षिप्यन्ते इल्यासाः शरासतान्बन्ति खण्डयन्तीव्यासदा धातुष्काः सह तेरवरतेत इति सास- 

दम् , गदासारम्, इदमारमरिसक्तं वलमन्तमैध्ये आर सस्षार ।› इति संस्छृतवाक्याथः । 

सौरसेनस्तु--“आरतो निदृत्तो मेधीनामवसयो यत्र । र्वतो मारः कामो यत्र । गत 

आसासे यतस्तत् ! शारदनमोवणैनमेतत् ।2 इति 1 संस्करतापश्चंरयोय था--धीरागच्छ- 

दुमे हतसमुद्धरवारिसदग्खु 1 अश्रमदप्प्रसराहरणुरविकिरणा तेजः ॥ धीरा गच्छतु 

मेवतमो दर्धरवार्पिकदस्यु । अञ्रमदप्रसराहरणं रबिकिरणास्ते यस्य ॥' इव्यपन्रं च्छाया । 

ष्टे उमे, अवेरिव गङ्धुरिक्राया इव किरणं विक्षेपणं निवासनं यस्याः तथामूता, इतमुत् , 

अणुः कशा, अन्रे गगने माद्यति यः सः तथाविधोऽपां प्रससो यस्याः सा अश्रमदम्- 

सरा गङ्गा अदद्विस्षमपि उद्धता धरा प्रख्यापन्निमम्ना यस्मात्तदुदधरं तच तद्वारि च ससु- 

द्रजलं च तदेव सदो गृहं येषां तेषु तेजःसु । वडवानर्तेजःखिल््थः । अगच्छत् अप्- 

तत् । हरनिर्वांसनड-खिता सदी गङ्गात्मानं वडवानङेन्धनी चकारेति धीरा सपल्या व्य 

सनेन खस्था भव ।” इति संस्छृतवाक्यार्थः। “दे धीराः, दुधैरा वापिका दस्यवो यत्र तथा- 

भूततन्मेधतम इति गच्छत्वपसरतु । यस्य मेषतमसः ते न अमं ददातीलश्रमरः रसरो 
येषां तादा रविकिरणा हरणं हतीरः । इत्यपभ्रं खवाक्या्थः ॥ 

1. पुनरिति । धिविधोऽप्ययं शेषः प्रकृतानेकनिषयाप्रक्ृतानेकविषयभ्रकृता प्रकृतानेक- 

विषयमभेदेभिचते ॥ 
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यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स खयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥' 

अत्र धेन- इत्यादौ समङ्गः । (अन्धक-'इत्यादावभङ्गः । अ- 
नयोश्चेकत्र संमवात्सभङ्गामङ्गातसको अन्थगोरवभयास्यथङ्ोदाहतः । 

अत्र केचिदाहुः--"सभङ्ग्ेष एव शब्द् े षविषयः। यत्रोदात्तादि- 
खरभेदादहिचपरयलोचाभत्वेन मिनच्रयोः शन्दयोजतुकाष्टन्यायेन छेषः । 
अभङ्गस्तवर्थश्ेष एव । यत्र खरामेदादभिन्नप्रयलोच्चायंतया खब्दामेदाद- 
्योरेकवृन्तगतफर्द्रयन्यायेन छेषः । यो हि यदाचितः स ॒तदरंकारं 
एव । अरुका्यीङंकरणभावस्य लोकवदाश्रयाश्रयिमावेनोपपत्तिः' इति । 

५६ क 

तदन्ये न समन्ते। 

धवश्च त्वां पायात् । माधवपक्षे-अभवेन जन्मरहितेन अनः शकटं ष्वस्तं पादेन 

परावर्वितम् । बर्रुरराजस्य जेता । कायः पुरा अग्रतपरिवेषणावसरे घ्रीकृतः 

स्रीं आपितः । असतां विवदमानानां देवाखराणामखतपरिवेषणाय मायया नास- 

यणेन मोहिनीरूपं श्रतमिति पुराणवातो । यश्वोद्र्तस्य अघासुरस्य हन्ता । यद्रा 

कालियस्य पीडाकरः । आरवलयः अरिसंबन्धि सैन्यं यातीदयर्थः । यद्रा उद्ृत्तमुज- 

गहारं बं यख तेन गरुडेन यातीदयर्थः । अगं गोवधेनं कृष्णरूपेण, गां पर्वं च 

कूर्मरूपेण योऽधारयत् । शशिनं मभ्रातीति शरिमद्राहुः तस्य शिरोहर इति स्तयं 

नाम यख चामरा आहुः । अन्धक्रानां यादवानां क्षयकरो द्वारका्यनिवास्निमाता । 

उमाधवपक्षे-येन ध्वसमनोमवेन विनाशितकामेन बकिजितो विष्णोः कायः पुरा 

ल्लीकृतः । मोहिनीरूपदिष््ुणा रिवेन प्रेषितो विष्णुः पुनर्मोहिनीरूपं दधारेति 

सराणवातौ । यश्च उद्त्तौ उत्कर्षेण वतिंतौ भुजगरूपौ हारवल्यो येन सः । यश्च 
शिरसि गङ्गामधारयत्। यद्रा शरीरर्धेन गौरीम्, शिरसि गब्भां चेखभिध्रायेण च- 

कारः । यस शिरः शशिमचन्द्रयुक्तं हर इति स्तुदयं नाम चामरा आहुः । अन्ध- 

कस्य असुरविरोषस्य विनाशकरः । श्ेषस्तावच्छन्दारंकारोऽथौरकारश्च संभवति, 

तयोः पस्मतनिराकरणपूर्वकं भेदं निरूपयति-अभेति । जतुकाष्टेति । षथग- 
पठभ्यमानयोरपि जतुकाष्ठयोर्योगे यथैकलप्रतिभासस्तयेदापीदयर्थः । खोकव- 

` 1. यत्रेति । समासमेदेनोदात्तादिस्वरमेदाद्धि्प्रयलोचचारणयोग्ययोरपि शब्दयोः ®ष- 

मङ्गभयेन खरमेदानादरादेकम्रयलोच्वारणे जल्ुकाष्ठन्यायेन रशब्दशेष इति भावः ॥ 

2. यत्न खरेति। समासाभेदेनोदान्तादिमेदामावादभिन्नप्रयलोचाय॑त्वेन दान्दभेदामावे 

केवरमर्भयोरेकनृन्तगतफलद्यन्यायेन श्िष्टत्वादथेष्टेष इति भावः ॥ 

3, पुराणवारतेति । अदीत इति च्छेदः । त्रिपुरवमे विष्णुर्यख बाणो बभूवेति पुरा- 

णवातौ इति तु युक्तम् ॥ 

१, छेषः" क-पुस्तके नालि. २. "इह" घ. ४, मन्यन्ते" घ. 



दशमः परिच्छेदः । ६३ 

तथाहि---अत्र ध्वनिगुणीमूतव्यङ्गवदोषगुणाकंकाराणां शब्दार्थ 
गतत्वेन व्यवखितेरन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति । न च 

'अन्धकक्षय-' इत्यादो शब्दाभेदः, "अर्थभेदेन शब्दभेदः इति द्य- 
नात् । किं चात्र राब्दसैव मुख्यतया वेचिव्यबोधोपायत्वेन कविप्रति- 

च क (० 

मयोटङ्नाच्छब्दाटकारत्वमेव । विसददाशब्दद्वयस्य बन्धे चर्वविधस्य 

वैचिच्याभावाद् वैचिव्ययेव चालंकारतात् । अर्थयुखगरेक्षितया चरा- 
थौढंकारस्वेऽनुप्रासादीनामपि रसादिपरतेनाथेमुखपरक्षितयार्थारंकारत- 

पसङ्गः । रब्दसामिन्नपयलोचायेतेनाथाकंकारवे भ््रतिक्ूकतामुपगते 
हि विधौ इत्यादौ रब्दमेदेऽप्यथीलंकारतं तवापि प्रसज्यतीद्युमय- 
चापि शब्दारंकारसमेव । यत्र तु राव्दपरिवर्तनेऽपि न ~ेषत्व- 

खण्डना, तत्र-- 

दिति । यथा श्लोके मौल्यादिगतं सुकुटादि मस्तकावलंकारत्वेन व्यपदिदयते तथा 
कान्येऽ्यीलयर्थः । दूषयति--तद्न्ये इति । रब्दामेदाद्थ्छेष इति यदुक्त तद्ष- 
यति-न चेति । ददौनख प्रामाण्यानभ्युपगमे लाह-किं चेति } कविप्रतिभया 
कवीनामनुभवेन उद्ङ्कनाद् विषयीकरणात् । राब्दस्यान्वयानुविधायिचं श्रद्द व्यति. 

रेकाुविधायिलं द्शंयति--विसदरोति । बन्धे चेति चकारख वेचिन्याभावा- 
चेदयन्वयः । नयु वेचित्यसख शब्दान्वयव्यतिरेकाजुविधायित्वेन किमायातमत आदट-- 
च, च र ° ^ ~ ष 
वेचिञ्यस्येवेति । अङकारलादरुंकारनियामकलात् । अर्थमुखग्रेक्षितया अथो- 
नुसंधानसापेक्षत्वेन अर्थारुकारत्वे अथौरुकारलाद्धीकारे । रसादिपरत्वेन रसाद्यु- 
त्कषांभिभ्रायप्रयोज्यत्वेन । हशाब्दभेदे ऽपीति । “विधौ इयादौ सखरभेदाभावेन ए- 
कप्रयल्ञेनेव शब्दद्योचारणादर्थद्रयग्रतीतिरिति भावः । उभयत्र सभङ्गामङ्गाश्टषयेः। 

1. द्राब्दार्थेति । पयायान्तरपरिवरत्निसहत्वासहत्वाभ्यां शकब्दार्थगतव्यवस्थितिरिति 

मावः ॥ 
2. दशेनादिति । ध्यावन्त एवमर्थाः स्युः चब्दास्तावन्त एव हि ।* इ्यायुक्तिमूलका- 

दिल्यर्थः ॥ 

8. शब्दभेद इति । विधिविधुश्चब्दयोः पाथैव्येऽपील्य्थः ॥ 

4. ेषत्वेति । शछेषत्वखण्डना शछेषभङ्कः ॥ 

१, "अर्थे" इति नास्ति क-क-पुस्तकयोः, २. 'छोके इति सुद्धितपुस्तके नासि, ३. "अथाङ्कः 
रत्वे इति पुस्तकान्तरे नालि 
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(सोकेनोत्नतिमयाति स्तोकेनायाव्यधोगतिम् । 
अहो स॒सदसी वृरिस्तखकोटेः खल्य च ॥' 

इत्यादावर्थद्केषः । अस्य चालंकारान्तरवियिक्तविषयताया अ्षम- 
वाद्विचमानेष्वंकारान्तरेप्वपवादत्वेन तद्दाधकतया तस्मतिभोत्पत्ति- 
हेतुत्वमिति केचित् 

दस्थमनत्र विवा्थते--समासोत्तयप्रस्तुतपररसादौ द्वितीया्सान- 
मिधेयतया नास्य गन्धोऽपि । वविद्न्मानसष्स- इत्यादो छेषग्भे ङ- 

अ पकेऽपि मानसशब्दस्य चित्तसरोरूपोभर्यांथत्वेऽपि रूपकेण शेषो बा- 
ध्यते । सरोरूपयेवार्थसय विश्रन्तिधामतया प्राधान्याद्धषे दहरथद्वय- 

~न 

नन्वेवं शछेषस्याथौ लकारतवोच्छेद इत्यत आद--यच्र त्विति । स्तोकेनेति । खव- 
णोदिगोरवप्रकषाप्रकषै्रकारिका छपिका रिखरशराका तुखाकोरिः ।! अत्र स्तोका- 
दिपदस्थनेऽत्पादिपदनिवेशेऽप्यर्थद्रयप्रतीतिरस्त्येव ! “अयम्- इद्यादौ शव््यतिः 
इलयादिपदस्थाने “धारयिष्यति इद्यादिपदनिवेश्चे तु ना्थद्रयभ्रतीतिरिति तत्र 
काब्दारुकारलमेव । इदानीं शछेषस्यारुकारान्तरविविन्तबिषयलमु पपाद यितु परमतं 
निकयेति--अस्य चति । शेष चेदर्थः । विविक्तेति ! वियुक्तेदर्थः । 
अपवादत्वेन असंभव विषयान्तरत्वेन । तद्वाधकतया अरंकारान्तरबाधकतया । ततर 
तिभोत्पत्तिहेठलमरकारान्तरप्रतीतिजनकम्रतीति विषयम् । तथा च प्राथमिक- 
प्रतीतिविषयत्वेन छे व्यपदेश एव, न तु चरमश्रतीतिविषयस्यारुंकारान्तरस्य 
व्यपदेश्च इति भावः । शछेषाबाध्यानखंकारान्विरिष्य दशेयति-इत्थमिति । तत्र 
अथमं समासोक्तयादेः शछेषवाध्यलभ्रमं निराकरोति-समासोक्तीति । अख ररे. 
षस्य गन्धोऽपि भ्व्पप्रसङ्गोऽपि व्यज्ञनयथेव तच द्वितीयार्थ प्रतीतिरिति भावः। 
नु दिरुष्टकूपके उमयार्थस्ाभिधेयतया देषवाध्यलमस्तीयत आह--विद्धदिति 
विदुषां ज्ञानिनां मानसमेव मानसं सरो विशेषस्तस्य दष इयर्थः । टेषगमें रंटेषभ्रति- 

भोत्थापिते । उभयार्थत्वेऽपि रूप्यरूपकोभयवाचकत्वेऽपि । दटेषसय बध्यलप्रयोजकं 

संभवद्विषयान्तरलं दर्शयति-सयोरूपस्येवेति । एवकारेण चित्तरूपसख् व्यव- 
च्छेदः (विश्रान्तिधामतया रूपकप्रतीतिपयैवसानास्पदतया । मराधान्यादिति । 

"1: अरुकररिति । अरंकासान्तरेभ्यो विविक्तोऽप रामृष्ठो विभिन्नो विषयो यस्य तख 

मावस्तत्ता तस्याः । यत यत्र शेषौ वतैते तत्र तत्रान्योऽपि कशचिदल्कार इति भावः ॥ 

2. विद्वदिति । वविदन्मानसर्दस वैरिकमरासंकोचदीप्तयुते द्गौमागेणनीरुखोहित 

समित्खीकासै-ानर । सलयप्रीतिबिधानदक्ष बिजयप्राग्मावमीम प्रमो साघ्राञ्यं वरवीर 

वत्सरशतं वैरिचसुचेः क्रियाः ॥' इति संपूर्णः शोकः ॥ 
8. शेषस्येति । शेषसेव व्यपदेश इत्यन्वयः ॥ 

| 9, "अथ" इति नास्ति कपुस्तके. २. ¶विश्राम' घ. ३. "अल्पमर्ङ्कोऽपि" इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 
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सापि समकक्षत्वम् । (संनिहितबारान्धकारा माखन्मूर्िश्चः इत्यादौ 
विरोधाभासेऽपि विरुद्धार्थस्य प्रतिभातमात्रसय मरोदहाभावान्न शेषः | 
एवं पुनरूक्तवदामासेऽपि । 

तेयं भेन ध्वस्त- इत्यादो प्राकरणिकयोः 'नीतानाम्- इत्यादा- 
वप्राकरणिकयोरेकथमाभिसंबन्धातुल्ययोगितायाम्; 

'सेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तं 
देदीति मागेणशतैश्च ददाति दुःखम् । 

मोहात्ससुर्क्षिपति जीवनमप्यकाण्डे 

कृष्टं प्रसूनविशिखः प्रभुरस्पबुद्धिः ॥ 

ईत्यादौ च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेधमीमिसंबन्धादीपके, 

अर्थयोः समकक्षलाभावोपपादकं समकक्ष परस्परनिरपेक्षतया प्रधानलम् । तथा 
नचार्थद्रयस्य समकक्षत्वे शेषस्य विषयः संभवति । प्रकृते तृहेदयविधेयभावेन गुणघ्रघा- 
नभावापेक्षितया तुल्यकक्षलाद्रूपकेण चछषो बाध्यते । अन्यथा श्िष्टपरम्परितरूपकस्य 
निर्विषयतापत्तेरिति भावः । नन्वेवमपि विरोधाभासोच्छेदस्तच समकक्षार्थद्रयसया- 
भिधानेन शेषस्य निर्बाधप्रसरलादिदयत आह--सनिहितेति 1 संनिहितो बारः 
केश एवान्धकारो य॒त्र सा, भाखन्मूर्तिदेदीप्यमानशरीरा । अथ संनिहितनवीनान्ध- 
कारा सूयंखरूपा चेति विरोधः । प्रतिभातमान्नस्य पदार्थस्टतिविषयस्येव प्रयेदा- 
भावादयोग्यत्वेन शब्दालुभवाभावात् ¦! तथा चार्थद्रयसख चब्दाुभवेऽपि शेष 
विषयसंमवादुत्सगेत्वम् । विरोधाभासस्यायोग्यतया शब्दाजुभवाभावेऽपि विषय इ- 
यपवादलमिति भावः । पुनरुक्तवदाभासेऽपीति । द्वितीयार्थस्य पुनरुक्ततया 
रब्दानुभवो न भवतीति भावः । नयु तर्हिं के श्छेषबाध्या इद्यपेक्षायामाद--ते- 
नेति । समासोक्तयादौ शेषस्य प्रसङ्गाभावादेव बाध्यलासंभवेनेयर्थः । श्राकरणिक- 
योरित्येकधमाभिसंबन्धादिदलमरेणान्वयः । माधवोमाधवयो रक्षणोपयोगित्वेन प्राकर- 
णिकलम् । अप्राकरणिकयोरिति । पद्यशगविरोषयोरुपमानत्वेऽप्राकरणिकल- 
मिति भावः । दुल्ययोगितायामिति बि्मानायामपीलमेणान्वयः । स्वेच्छेति । 
दुर्मतिराजसेवकस्योक्तिरियम् । प्रसूनविरिखः कामः, अत्पवुद्धिश्व अमु: । कष्टं क- 

हेतुः । कष्टहेतुलमुपपादयति पादन्रयेण-- स्वेच्छया उपजाता उपपन्ना विषया 
उपभोगसाधनद्रव्याणि यस्य सः । न याति विषयान्नाचुभवति 1 गलयथानां ज्ञानार्थ- 

त्वात् । मागेणरातेयौचकसमूहरदीति वकतुमर्थाततेभ्यो इःखं ददाति 1 महाघुद्धिस्तु 
देहीति वचनं विनैव याच्कैभ्यो धनं ददातीति भावः । मोद्यादपराधभ्रमात् समु- 

1. तेनेति । विदेषविषयकालंकारान्तरेः शेषस्य बाध्यत्वेनेय्थैः ॥ 

१, “इत्यत्र च" घ. २. 'दकधमोभिधानरद्भवात् क” 
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‹सकककङु पुरमेतज्नातं संप्रति सुधांडुबिम्बमिव ॥! 
९ $ ^ ^ र 

इत्यादौ चोपमायां विद्यमानायामपि शेषसयेतद्विषयपरिहदारेणासंम- 
वाद् एषां च शेषविषयपरिहारेणापि सितेरेतद्विषये षस प्राधा- 
न्येन चमत्कारितमरतीतेश्च शेषेणेव व्यपदेरो भवितुं युक्तः । अन्यथा 
तच्यपदेशसय सर्वथाभावप्रसङ्गाचेति । 

अत्रोच्यते-- न॒ तावत्परमार्थतः शषस्यारुकारान्तराविविक्तवि- 
पयता ध्येन ष्वस्त- इत्यादिना विविक्तविषयत्वात् । न चात्र तुल्ययो- 
गिता, तस्याश्च दयोरप्यथेयोवाच्यतनियमामावात् | अत्र च माधवो- 
माधवयोरेकस्य वाच्यत्वनियमे परस्य व्यज्गयत्वं स्यात् । 

किं च तुल्ययोगितायामप्येकस्यैव धर्मस्यानेकधर्मिंंबन्धितया प्र 
तीतिः ! इह त्वनेकेषां धर्मिणां एथक्परथग्धर्मसं्न्धतया । 'सकर्क- 
स्क्षिपति दरति \ अकाण्डे अकाठे । कामपक्षे--स्वेच्छं ययेष्टसुपजाताः संभवन्तो 
विषया लक्ष्याणि यख सः! देहीति शरीरीति वक्त योग्यतां न याति न भ्राप्रोति ! 
मागंणजतैः शरसमृदेः मोहान्मोदै विधाय । अद्रीरोऽपि संभवद्हुरक्ष्योऽपि कस- 
चिन्मागणङतेदैः्खं ददाति । लश्येषु विभज्य यदि शरान् क्षिपेत्तदा एकस्य वेधने शर 
रातासंभवाद्ुःखातिरायो न भवतीति भावः । अच्र स्मरस्योपमानत्वेनाग्राकरणिकलम् > 
राज्ञ उपमेयत्वेन ्राकरणिकत्वम् । दीपके इति । वियमानेऽपीति लिङ्गविपरिणा- 
मेनान्वयः । सकल्करं कोलाहरसहितम् । अथ च सकला समग्रा करा यख ताह- 
दाम् । एतद्धिषयेति । वुल्ययोगितादिविष्येदर्थः । एषां वुल्ययोगितादीनाम् ॥ 
अन्यथा एतद्विषये शछेषानज्धीकारे । एतन्मते दोषं त्रददयं सिद्धान्तमाह-अनो- 
च्यत इति । विविक्तविषयलाद् अर्कारान्तरषथकूतविषयत्वात् । अन्न भयेन 
ध्वस्त- इद्यादिश्छेषविषये । तखास्तुल्ययोगितायाः । एतदीपकखाप्युपलक्षणस् । 
अर्थयोवाक्यार्थयोः । वाच्यत्वनियमाभावादि ति । एकस वाच्यत्वनियमादिति 
तात्यार्थः । न च “रक्ताः खभावमधुरा बहन्दो रागसुल्बणम् । टरो द्यश्च कर्षन्ति 
कान्ताभिः प्रेषिताः श्रियम् ॥` इद्यादौ वुत्ययोगितायां द्वितीयार्थस्यापि वाच्यत्वेन 
कृथमेकसेव वाच्यत्मिति वाच्यम् । ये तु दुगीलद्धितविग्रहः- इादौ पदपराड्च्या 
द्ितीया्थसापि वाच्यत्वमङ्गीकु्वैन्ति, तेषां मत इयर्थः । अञ्च चेति । येन 
ध्वस्त- इत्यादौ तुल्ययोगिताजुरोधेनेकस्य वाच्यलनियमो वाच्यस्तथा सलयपरसख 
व्यङ्खयलापच््या शेषस्य विषयो न स्यादिति भावः 1 नु पदपराघरत्तिपक्षे द्योरप्य- 

थयोर्वाच्यलमत आह-किं चेति इह ठु शेषे तु ।  पथक्रथग्धर्मेसंबन्धितयाः 
्रतीतिरिदन्वयः! अरुकायणां यो यत््रतीतिजन्यप्रतीतिविषयः स तद्राध्य इति 
नियमाभिप्रायेण षस बाध्य्रमुपमायां प्रसद्य निषेधयति । सकरुकलमिव्यादौ 

१, “इह तु" क-ख, २. “संबद्धतयाः घ, ३ 'संबद्धतयाः घ. 
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लम्- इत्यादौ च नोपमाभतिमोत्यतिदेतुः शेषः । पूर्णोपमाया निर्वि- 
षयतवापत्तेः । .केमकमिव सुखं मनोज्ञमेतत्? इत्या्स्ति पूर्णोपमायावि- 
षय इति चेत, न । यदि (सकल- इत्यादौ शब्द ् ेषतया नोपमा 
तक्िमपराद्धं भनोज्ञम्ः इत्यादावर्थशेषेण । 

ुरम्थरंकारावेतावुपमासस॒चयो, #ि तु । 
भ्व्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संमवतः ॥ 

इति शदरगोक्तदिशा गुणक्रियासाम्यवच्छन्दसाम्यस्याप्युपमप्रयोजक- 
त्वात् । ननु गुणक्रियासाम्यसेवोपमाप्रयोजकता युक्ता, तत्र साधर्म्यस्य 
वासवत्वात् । शब्दसाम्यस्य तु न तथा, तत्र साधम्येस्यावास्तवतात् । 
ततश्व पूर्णोपमाया अन्य्थँवुपपस्या गुणक्रियासाम्यसेवार्थश्ेषविर्पैयत- 
चेति । रच्पेणोपमाबाधक इति मावः । तत्तदा । शब्दमात्रे सामान्यमाध्रिया- 

पीहारकारमध्ये संभवत इदयन्वयः । यद्यपि (सकठकरम्- इाद्ावेकप्रय॒ल्लेन 
शब्दद्रयोत्पत््या शब्द साप्येकत्वं न संभवति, तथाप्येकाुपूव्यवच््छिन्नत्बेन राब्दयो- 

रेकलप्रतिभास इति भावः । समुचयारुकारे एकधमोमिसंबन्धस्य निवेराभावात्त- 
त्ससुचयपदमच् वुल्ययोगितापरं दौीपकपरं च तयोस्तत्संमवात् । नन्वेवं †किं च 
वुल्ययोगितायाम्- इयादिना रडेषतुल्ययोगितयो्यो विषयविभागः कृतः स न 
संगच्छते शयेन ष्वस्त-- इद्यादावपि शब्दरूपेकधर्म संबन्धस्य सत्वेन तुल्ययोगिताया 
विषयसंभवादिति चेत्, सत्यम् । यत्रानेकलेकधरमेसंबन्धावगमे द्विवचनबटुवच- 
नचकारायपेक्षा तत्रैव दीपकतुल्ययोगितयोर्विंषयः ! येन ष्वस-इद्यादौ तु द्विव- 
चनायपेक्षाविरहेण तुल्ययोगितया विषय एव नासि ! ययोरेकधमेसंबन्धस्तयोरनेक- 
म्रयललोचाथेपदवाच्यत्वं दीपकतुल्ययोगितालक्षणे निवेशनीयमतो नातिभ्रसङ्कः ¦ एवं 
च स्वेच्छोपजातविषयोऽपि- इव्यादिदीपक्ख “किरणा हरिणाडइसखय- इलयादि 
शविकसननेत्रनीराजे- इद्यादि च तुल्ययोगितायाश्च विषय इति व्येयम् । गुणक्रि. 
यासाम्यवह्धणक्रियासाम्यस्येव । त्र गुणक्रियासाम्यप्रयुक्तोपमायाम् । वास्तवल्ाद् 
वस्तुसमवेतलात् । न तथा नोपमाप्रयोजकता । तंत्र शब्दसाम्यप्रयुक्तोपमायाम् । 
साधम्येख शब्दरूपसामान्यसख धर्मस्य । अवासतवत्वाद् उपमानोपमेयरूपवस्तुनोऽसम- 

1" कमलेति । (कमरमिव सुखं मनोन्ञमेतत्कचतितराम्" इत्र मनोज्गत्वलक्षणस्य 
खण, प्रकाश्चरक्षणायाः क्ियायाः> युणक्रिययोवौ साम्यापपूणोपमाविषयोऽस्ती यथः ॥ 

ॐ मनोक्षमिति । मनेोक्ञतसयोपमानोपमेयभूतयोः कमल्मुखयोभदेन छिष्टलादर्थ. 
छेष इत्यथः ॥ 

१, ^द्रभोक्त' क. २. च्चः इति नास्ति घ-पुस्तके. ३६, “उपपत्तेः घ. ४. 'विषयताः घ, 
५. यत्र ध्मिणोरभिन्नमयलोचार्यशब्दबोध्यतायां द्विवचन चकाराच्यपेश्वा इति स॒द्वितपुस्तके. £. "एं 
न्व पू्वोक्तनिरूपणे च सतीलयथ इति खुद्वितयुस्तके पाठः ७, "अत्र" इति सुद्धितपुस्तके, 



साहिवयदपणे 

1 पर्याये पूर्णोपमाविषयतायुक्ता, नु 'सकल-” इत्यादौ शब्दसा- 
-यस्धेवेति चेत्, न । साधम्य॑सुपमाः इत्येवाविचिष्टस्योपमारुक्षणश्च 
सब्दसाम्याब्यावृत्तेरमावात् । यदि च शब्दसाम्ये साधम्यमवास्तवत्वानो- 
पमाप्रयोजकम्, तदा कथं ‹विद्धन्मानस-' इत्यादावाधारभूते चित्तादौ 
सरोवराद्यारोपो राजादेहैरसाचारोपप्रयोजकः । 

किंच यदि वास्तवसाम्य एवोपमांज्गीकाय, कथं त्वयापि 'सकरु- 
कर- इत्यादौ बाध्यभूतोपमंह्गीक्रियते । किं चान्न शेषयैव 

क 0. 

साम्यनिवहकता, न तु साम्यस्य शछेषनिवौहकता । -केषबन्धतः प्रथमं 
साम्यस्य संभवात् । इ्युपमाया एवाङ्खिस्वेन व्यपदेशो ज्यायान् 
प्रधानेन हि" व्यपदेशा भवन्तिः इति न्यायात् । 

ननु शब्दाङंकारविषयेऽङ्गङ्गिमावसंकरो नाङ्कीक्रिंयते तत्कथमत्र 
केषोपमयोरज्गङ्गिमावः संकर इति चेत्, न । अथानुसंधानविरहि- 
ण्यनुप्रासादावेव तथानङ्गीकारात् । एवं दीपकादावपि ज्ञेयम् | 

"सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 
निपतन्ति धातराष्टाः काठ्वरान्मेदिनीप्रषठे ॥ 

तत िनम१७००५०१०० ०७५१५ न ण म म ण 

चेतत्वात् । ततश्च रब्दसाम्यस्योपमाप्रयोजकत्वायोगाच्र । अविशिष्टल्य वास्तवत्वरूप- 
विदोषरहितस । उपमारुक्षणसय कान्यप्रकाशादयुक्तस्य । तथा च येन केनापि संबन्धे. 
नोपमानोपमेयद्रत्तिधसमं उपमा, न त॒ समवायसंबन्धेनेति नियमः । राब्दस्योपस्था- 
प्यत्वसंबन्धेनोपमानोपमेयब्रत्तित्वेनोपमाप्रयोजकत्वमक्षतमिति मावः ! उपमानोपमे- 
ययोरभेदप्रतीतिरूपकमिखयभिप्रयेणाद--यदि चेति } आधारभूते विषयसूपे । 
ननु दिरुष्टपदनिवन्धनपरम्परितरूपकान्यथादुपपच्या त्न तथा कल्पनीयम् , न तूपमा- 
यामिदयत आह-क्ि चेति । कथमिति । तदेति रोषः । इेषसाङंकारान्तरप्रति- 
भोत्पत्तिहेतुत्वेन वेनैव व्यपदेश इति यदुक्त तदषयति--किं चाज्रेति । अङ्खितवेन 
साध्यतया प्रधानत्वेन । तथा च दरेषल प्रथमोपस्थितत्वेऽपि साधनत्वेनाप्रघानतया 
तेन व्यपदेशो नोचित इति भावः । तथानङ्गीकारात् अद्धङ्धिमावसंकरानङ्गीकारात् । 
दरेषखय राब्दारुकारत्वेऽप्यथीनुसंघानसापिक्षलादुपमाङ्गत्वमक्षतमिति मावः । एव- 
मिति । यथा एकशब्दत्वेनोपमां खीजृटय तस्या एव प्राधान्यव्यपदेशस्तथा दीप- 
कादावपीदयर्थः । आदिपदात्तल्ययोगितापरियहः । 'सत्पक्षाः-' इद्यादौ केचिदुपमा- 

१. ्ट्खाद्यारोपररूपकः° इति घ्. २, 'अङ्गीकतंव्याः क; "तद्य इ धिक घ-पुस्तके, ६, "अङ्गी - 
कर्पन्याः कर, ४. "हि" इति नारित धपुस्तके, ५५. 'इत्युक्तनयात््' घ, 
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त्र दारद्रणेनया प्रकरणेन धातेराषादिशब्दानां हंसा्थमिधाने 
नियमनाहूर्योधनादिरूपोऽथंः चब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः । इह च 
्रकृतप्रबन्धामिधेयस द्वितीयाथैसख सूच्यतयैव विवक्षितत्वादुपमानो- 
पमेयभावो न विवक्षित इति नोपमाध्वनिने वा शेष इति सर्वमवदातम् । 

पञ्नाच्याकारदेतुतरे वणानां चित्रुच्यते । 
आदिशब्दात्वङ्ग-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकादयः । असख च तथाविधलि- 

पिसनिवेरविरोषवरोन चमत्कारविधायिनामपि वणोनां तथाविधश्रो- 
ज्ाकाश्चसमवायविरोषवरोन चमक्कारविधायिभिरवर्णैरभेदेनोपचाराच्छ- 
ब्दालंकारत्वम् । तंत्र पद्मबन्धो यथा मम- 

“मारमायुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा | 

मात्तधूतेतमावासा सा वामा मेञ््तु मा रमा ॥' 

सन्तः पक्षाः पञ्नाणि येषां ते । प्रसाधिताद्ा अल्कृतदिशः । मदेन शरत्छालकृत- 
चित्तविकारविशेषेण उद्धत आरम्भ आरवो येषाम् । ^रमि शब्दे इत्यस्य रूपम् । 
धातैराष्रा हंसविरोषाः । कालवशात् शरत्कार्वद्यात् । वषु हंसा मानसे सरसि 
तिष्ठन्ति, शरदि एथिवीमागच्छन्तीति भ्रसिद्धिः । पक्षे--स्पक्षाः उत्तमसदायाश्च ते 
अमधुरगिरश्वेति समासः । प्रसाधिताशा वद्यीकृतदिश्षः । यद्रा भ्रकृष्ट साधिता आशा 

स्वेच्छाविषया यैः । अथवा प्रसाधिता धृता आशा जयेच्छा यैस्ते । मदेन गवैण 
उद्धता आरम्भा युद्धायाडम्बरा येषां ते । घातराषटराः धतराष्टपुत्राः । काख्वशान्म्- 
स्युकार्वशात् । नियमनानरियन्बणात् 1 ष्वनिव्धैज्ञयः। नवाण्छेष इति । अकरण- 
नियमेन द्वितीयार्थसयानभिधेयलादिति हेतुरत्र दश्व्यः । चिच्रा्याङंकारमनेकविध- 
माह-पद्यादीति 1 पद्चायाकारवणैस्तोमजनकत्व इयर्थः । गोमुत्िकाद्य 
इति । आदिपदेन काकपदयादयो श्राह्याः । नयु श्रोत्रसंबन्धानां जन्यवणानां पद्या- 
द्याकारजनकलरूपचित्राककाराभावात्कथमख शब्दारुकारत्वमतस्तदुपपादयति- 

अस्य चेति । चित्रारुकारस्येदयर्थः । तथाविध पश्यादिसदशसख चिपीना 
वर्णसंस्थानानां संनिवेशविरोषस रचनाविरोषस्य वशेन चमत्कारविधायिनां वक्त्वि- 
सयकारिणां वणौनां तथाविधः श्रोत्राकादासमवायविशेषः कर्णरन्ध्रसंबन्धविरोषः 
तद्रश्ेन चमत्कारविधायिभिः श्रोतृविसयकारिभिः । एवं च पश्चायाकारलिपिसंनि- 
वेराविरेषमालोक्य वक्रा ये वणं उच्वायन्ते तेरेव श्रोत॒णां श्रोत्र पद्याद्याकार- 
वर्ण॑स्तोमो जन्यते । कायेकारमयोर्भेदोपचारेण जन्यवणानामपि वचिच्रार्कारसंभव 
इति मावः । मारमेति । सा वामा मनोरमा न्नी मे ममास्तु । रमा मास्तु । 

१. "छिपिसंनिवेशेन" क, २, "चमत्कार~' इव्यादि "वशेन" इत्यन्तः पाठ -क-पुस्तके नास्ति, 
१] +अतः > 

खाण् दर ४० 
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एषोऽष्टदर्पद्मवन्धो दि्दटेषु निगेमप्रवेदयाभ्यां शिष्टवणैः, कितु 

दरी । मारमासुषमा मारख कामस मा रक्ष्मीः सेव सुषमा परमा रोभा यखाः 
पा \ चारुरुचा मनोरमकान्दया मारवध्वा रतेरप्युत्तमा । मात्तधूर्तैतमावासा अग 
दीतधूर्व॑तमग्ृहा । श्िष्टवर्णैः अनुरोमग्रतिलखोमपठेनैकरूपाक्षरः । अन्यथा कचि- 
सपरवेराः क्चिन्निगंम इव्यपिं श्िष्टवणे एव ।! अचाष्टसु दिद विततताटदरं पश्च ङेख्यम् , 

तत्कर्णिकायां शछोकख प्रथममक्षरं ङेख्यम्, ततः पूरवादिदटेषु प्रदक्षिणक्रमेण दो द्रौ 
वर्णो ठे्यौ । एवं सक्तदशभिरक्षरेः पञ्च भवति । तचत्र कर्णिकास्थवणोंपक्रमेण 
भ्राच्यदङे नि्ममेना्नेयदटे भरवेशेन दक्षिणदरे निर्ममप्रवेशाभ्यां नैतरतदङे निभैमेन 
पथिमदरे निगैमप्रवेशाभ्यां वायव्यदङे प्रवेशेन उत्तरदङे निगेमप्रवेशाभ्यां ईश. 
नदे निरमेन प्राच्यदरे पश्वास्वेश्येन शछछोकः पाय्यः । तदु्तम्--"वणद्रयेन 
चेकरैकः दरुभूतदराष्टकम् । सर्वोत्तराद्यवर्णेन पश्च साक्तकर्णिकम् ॥* इति । 
खन्नवन्धो यथा--"मारारिशक्रामेभमुखेरासाररंहसा । सारारब्धस्तवा, निलयं तद्ा- 

विंहरणक्षमा ॥ माता नतानां, संघट्टः धियां, बाधितसंश्रमा । मान्याथ, सीमा 

रामाणां, श्चं मे दिदयादुमाद्िजा ॥* असख्यार्थः--उमा अद्रिजामे मद्यं शं कल्याणं 

दि्यात् ददाव् । कीरस्ी । मारारिः शिवश्च, राक्रश्व, रामश्च, इमसुखो गणे रश्व, 

सेरासाररहसा वृष्टिकणरीदया निद्यमारन्धस्तवा । पुनः कीदशी । सारा श्रेष्ठा । 
तेषां स्तुवतां शिवादीनां आर्तैः पीडायाः हरणे क्षमा । नतानां प्रणतानां माता 

मातेव पाङयिन्नरी । भियां संपदां संघट्टः संमेलनस्थानम् । बाधितसंन्नरमा निर्रेमा, 

सन्यग्धरमरहिता । रामाणां नारीणां पराकाष्ठा । अद्रिजा इदयत्र 'आदिजा' इति पाठे 

आयेदय्थैः । अनेन छोकद्रयेन खद्गबन्धः प्रस्तीयेते । तत्र सुषेरपयंधः शाखाद्रयम् । 

उपरि शाखाचतुष्पये प्राथमिक “माः कारं विन्यख तियेगधःकरमेण शारि ईइयादि 

“ह कारान्ताश्वतुरद॑श वणाभ्यसेदित्येका धारा । ततः खङ्रिखायां “साः इति शिष्टम् । 

ततस्तियगष्वैकमेण ^रारग्ध-'इ्यादिवणेचतुदैशकं बिन्यस्यापरां धारां यौत । इत्येषा 

पदिका । मा" कारः पूर्वै “मा कारं प्रविष्टः! एवमभरेऽपि तत्रैव प्रविष्टं कल्पयिला दक्षिण- 

शाखायां "ता इदयादिवर्णसप्तकं विन्यय वामश्ाखायां तियेगििलोमेन श्नि" कारादिवर्णै- 

सप्तकं छिखेत् ! "मा कारचतुष्पये प्राथमिक “माः कारं प्रविष्टः ! ततस्तमेव (मा कार- 

मारमभ्याधोऽधो “न्याथसीः इति त्रयो वणौ सुष्टी ठे्याः। ततोऽयश्वतुष्पथमध्ये तदन्ति- 

म-“माग्कारे विन्य तदृक्षिणशाखायां “रामाणां शं" इति चतुरो बणान्विन्यस्येत्। ततो 

वामशाखायां विलोमेन भे दिदयादु" इति चतुरो वणोद्िखेत् । “माः कारोऽघश्वतुष्पथ- 

स्थ “माः कारं प्रविष्टः । ततो सुरः त्सख्के द्विजाः इति “दिजः इति वा वणदयं 

ङेस्यमिति खङ्गनिष्यत्तिः । सुरजबन्धो यथा--खा सेनागमनारम्भे रसेनासी- 

दनारता । तारनादजना भत्तधीरनागमनामया ॥* अत्र पद्धिचतुषटयेन ल्खितख 
पादचतुषटयस्याधः क्रमेण यथाक्रमं प्रथमद्वितीयतरतीयचतुथौनूष्वकरमेण पक्मषष्ठ- 

सप्तमाष्टमान्वणान्ण्दीला भरथमः पादः । द्वितीयालस्रथमं प्रथमाद्ितीयत्तीयौ 

1, मत्तेति । मत्तधीरनागमिति क्या विशेषणम् 
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विदिग्दलेष्वन्यथा, कर्णिकाक्षरं तु शिष्टमेव । एवं खङ्धबन्धादिकमप्यू- 
ह्यम् । केन्धान्तर्भडुमूततया तु नेह प्रपच्यते । 

रसख परिपन्थित्वान्नारंकारः प्रहेलिका ॥ १३॥ 
उक्तिवेचिन्यमा्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका। 

्युताक्षरा-दत्ताक्षरा-च्युतदत्ताक्षरा च । उदाहरणम्-- 
“कूजन्ति कोकिकाः साछे यौवने फु्ठमम्बुजम् । 
किं करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता ॥! 

दवितीयाचुर्थपन्चमौ प्रथमालष्ठसप्तमौ द्वितीयादष्टमं गृदीला द्वितीयः पादः ¦ तती- 
यास्मथमं वुर्याद् द्वितीयत्रतीयौ वृतीयात्तथेपच्मौ तुर्याखष्ठसक्तमो तृतीयादष्टमं 
गृहीला तृतीयः पादः । पादचवुषट्यसयोर््वक्रमेण प्रथमद्वितीयतृतीयचतुथाीनधः 
कमेण पश्चमषष्ठसप्तमष्टमान्ग्दीत्वा चतुर्थः पादः पाव्य एवं सुरजसिद्धिः । चक्र- 
बन्धो विदग्धमुखमण्डने, गोमूत्रिकाबन्धो दण्डिनि ज्ञेयः । एवमन्येऽपि मुसर्-शूर- 
राक्ति-हर-चतुरङ्ग-पीट-रथ-तुरग-गज-पाग्यादयो बोध्याः । एव वर्णानामयुरोमप्रति- 
लोमपाठादिना एकरूपपदोचयहेतुत्वेऽपि सर्वेतोभद्रादिनामकधिच्रारंकारो वेदि- 
तव्यः । काव्यस्ान्तगेडुभूततया अन्तमडवदकिचित्करत्वेन ¦ इद काव्याटकार- 
विचारभ्रकरणे । दण््यादिभिर्क्त प्रदेछिकायामठंकारत्वं दृषयति-रसस्येति 
रसबोधस्येदयर्थः । परिपन्थिलाद्विखम्बकलात् । तथा च ्रव्युत दोषलक्षणाक्रान्त- 

तया प्रहेिकाकान्ये नोपदेयेति भावः । ननु तर्हिं प्राचीनैः किमिदरुकारमभ्रकरणे 
मरहेिका प्रप्ितेयत आद- उक्तीति । वैचिन्यमाचरं वैचिभ्यमान्नप्रयोजकम् । 
तथा च वैचिच्यमात्नप्रयोजकत्देनारुंकारषाम्यात्तत्राकारपदम्रयोगो गोण एवेति 

1. काव्यान्तरिति। गड्मेन्थिरिति साप्रदायिकाः । यथेष्षुचर्वणदश्चायां अन्धी 

रसव्यवधायकस्तथेव काव्ये चित्रादीति परमार्थः ॥ 

2. रसस्येति । अत एव मोजरजनाप्युक्तम्--“्रहेलिका सक्रत्मश्षः सापि षोढा 
च्युताक्षरा । दत्ताक्षरोभयं सुष्टिबिन्दुमल्थव्यपि ॥ कीडागोष्ठीविनोदेषु तज्जैराकीणै- 
मच्रणे । परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिकाः ॥* इति । णवमन्तःप्रश्च-बहिःप्रक्ष 

वहिरन्तःप्र्-जातिप्रश्न-ृष्ट्रक्ष-उत्तरग्रक्ष-म्रभृतयोऽपि कीडामात्रोपयोमिनः । एतेषां बन्धवि- 

रोषाणां प्रपञ्चः सरस्वतीकण्ठाभरण-कान्याठंकारादो दर्यः ॥ 
8. उदाहरणमिति । यथा वा---^तदा क्षणेन वीयेख समदः सहितः पदम् 1 रेजे 

स्तुतनयः साक्षान्नयवेदी क्ष॒तामतः ॥° अनरे यथेष्टाभ्यां मात्रापदहारदानाभ्यां शेकदयमुल- 

चते--^तदाक्षणेन वयस समिदः सहतः पदम् । रेजेऽस्ततनयः साक्षान्नयवेदे क्षतामतिः ॥ 

तदेक्षणेन वयस्य सामदः सहतिः पदम् । रेजे स्तुतिनयः साक्षान्नयवादोक्षिताखुतः ॥* 

१, स॒द्वितपुस्तके तु "काव्यान्तर' इत्यादिगद्यं "काच्यान्तर्गडमूता या सा तु नेह प्रपश्यतेः इति 

श्ोकसूपं नीतम्, २, भवेचिन्यमात्रभयोलिका, न तु रसादुपकारिका" इति सुद्वितपुस्तके, 
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तत्र "रसाले इति वक्तव्ये “साठे' इति "रः च्युतः } वने" इत्यत्र 
'योवनेः इति भ्यो दत्तः "वदनेन इत्यत्र "मदनेन? इति "म च्युतः “व् 
दत्तः । आदिशन्दक्ियाकारकयुप्यादयः । तत्र क्रियागुधिर्यथा- 

"पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | 
तस्मे गां च सुवर्णं च सर्वाण्याभरणानि च ॥ 

अत्र धदुर्योधनः” इत्यत्र “अदुर्याऽधनः' इति । "अदुः" इति क्रिया 
गु्षिः । एवमन्यत्रापि । 

अथावसरपरा्ष्वथांरुकारेषु प्राधान्यात्सादरयमूटेषु रक्षित्येषु 
तेषामप्यु्प॑जीव्यस्वेन ब्रैथमसुपमामाह-- 

~ ६. भावः । वन इति । वक्तव्य इलयन्वयः ! एवमिति । कारकसंगोधनगुस्यादाव- 
प्येवसुदाहायमिलयर्थः 1 तच दुर्योधन उपागतः इद्यत्र “योऽधन उपागतः इति 
कतपदं गुप्तम् । यथा वा--श्राह्मणेभ्यो नदीतीरे वघ्राण्याभरणानि च । ददाति 
गां हिरण्यं च वसुधां च दधतं रज ॥* अत्र न्राह्यणः इति संबोधनपदम् , <ईभ्यः 

इति कतेपदम्, संप्रदानश्रमजनकलाद् गुप्तम् । एवमेकद्धिधिचतुःखरनियमो- 
ऽप्युक्तिमेचिच्यमेव । कमेण यथा--'करपद्मरसचक्रनक्रम्रस्तगजग्रह । भक्तभव्यभर- 
व्यम्य मम व्यसनमर्दय ॥, श्रीदीप्ती हीकी्तीौ घीनीती गीती । एषेते दे द्रवते 
ये नेमे दवेशे †}" शक्षितिविजितिल्थितिविदहितिव्रतरतयः परगतयः । उरु र्रुधुशुर् 
दुधुवुयुंधि कुरवः खमरिकुलम् \1', "आन्नायानामाहान्दया वाग्गीतीरीतीः प्रीतीर्भीतीः । 
भोगो रोगो मोदो मोदो ध्येये घेच्छे देशे क्षेमे #॥ एवमेकादिचतुष्पयेन्तवर्णस्थान- 
नियमानासुदाहर्णानि दण्डिनि द्रष्टव्यानि । अ्थांलंकारानिरूपयितुमुपमानिरूपणखः 

आथमिकत्वे हेतुमाद-अथेति । शब्दारुकारनिरूपणानन्तरमिखथंः । अवसर- 
प्राप्या अवसरसंगलया निरूपणयोग्येषु अथोरकारेषु मध्ये साददयमूटेषु साद्दय- 
म्रतिभोत्थापितेश्च स्रणादिषु रक्षितव्येषु निरूपणीये तेषां साद्दयमूलारुकाराणा- 
मुपजीव्यत्वेन उत्थापकत्वेन प्राधान्यालस्रथमयुपमां निरूपयतीलर्थः । एवं च हदेतुत- 

वयस्य प्राथैनीयस्य पदम् ! ततः सर्वं रुभ्यत इत्यथः । समञ्चब्दः सर्वपर्यायः । सममतसि 

येषां ते समिनः सेरा दैलास्तान्यति खण्डयति यः। सहतः सदिष्णोः पदम्! अस्तस्य 
्तस्तनयोऽन्धको येन । अन्धकस्य तत्पुत्रत्वात् । नयस्य वेदे ज्ञाने सति क्षतामतिनिहतङु- 

लुद्धिः ! अथेवं विपर्यय--देक्षणेन वभ॑स्य पदं दरौनमवरेणामोष्टप्रदः । सतिः सह शब्ु- 
ईदिसया वर्त॑ते । स्तुतिर्म॑यो यस्य । नयवदेनोक्षितं सिक्तं सतमण्तं येन सः ॥ 

1. शियेति । ियाकारकयुप्तादीनां विशेषोदादरणानि मदीयमित्र-पण्डित-काशिनाथ- 
पाण्डुरन्ग-परव-संकरिते सुभा षित्तरलभाण्डागारे द्रष्टव्यानि ॥ 

१. (उपजीन्यत्वात्" क. २, रथम इति नास्ति कनख-पुस्तकयोः. ३, उ पमाढ्कारं' घ. 
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साम्यं वाच्यमवेधर्म्यं बाक्येक्य उपमा दयोः ॥ १४ ॥; 
संगतिदेरिता । साम्यमिति । वाक्यसैकत्वे सति द्वयोः साम्ययुपमेखन्वयः । 
साम्यं साधम्यं गुणक्रियादिरूपम् । वाच्यमभिधया बोध्यम् । अवैधर्म्यं॒विरुदध- 
धर्मोक्तिशल्यम् । वैधम्यांविषयकैक्यवाक्यविषयत्वे सतीवादिवाच्यसुभयसंबन्धि- 

1. साम्यमिति। साम्यं सादृदयं साधम्यैमिल्यनर्थान्तरम् । अत्रेदमनुसंधयम्--उपमा- 
यासुपमानसुपमेयं साधारणो धर्मः साधर्म्यं चेति चत्वारः पदार्थाः । तत्र साधारणधर्मवच्वेन 

मरसिद्धः पदाथ उपमानम् , तदधर्मवत्तया कविसंरम्भगोचर उपमेयम् । “उक्ृष्टगुणवत्तया 
संभाव्यमानसुपमानम् › अपक्ृष्टयुणवत्तया सं माग्यमानसुपमेयम्” इति केचित् । “साद- 
द्यप्रतियोगि उपमानम्, सा्ृश्यानुयोनि उपमेयम् इत्यन्ये । उपमानोपमेययोः संगतो 
धमः साधारण इत्युच्यते । यख धर्मस्य संबन्धाचयेन सह॒ यदुपमीयते स साधारणधर्म 

तदुपमानं तच्ोपमेयमिति त्वम् । यथा--(कमलमिव मुखं मनोक्ञमेतत” इत्यादौ मनो- 
जञत्वधभेसंबन्धात्तदवत्तया प्रसिद्धेन कमठेन सह सुखसुपमीयत इति मनोक्ञत्वं साधारणो 
धमः कमलमुपमानं मुखमुपमेयमिल्युपमाककारः । अत्र सर्वत्रेवादिपदादेरिव यथादिपद्ा- 
दपि साद्ृस्यावगमने पयौयपरिव्रत्तिसहत्वादुपमादीनामर्थारंकारत्वम् । इयसुपमा तत्तदु- 

क्तिवेचिन्येण नानालंकारमावमवगादते । तथादि--“ चन्द्र॒ इव समुखं सुखमिव चन्द्रः” 
इत्युपमेयोपमा । श्युखं सुखमिव इल्यनन्वयः ! सुखमिव चन्द्रः? इति प्रतीपम् । “चन्दर 
दृष्टा सुखं सरामिः इति सरणम् । (सुखमेव चन्द्रः इति रूपकम् । सुख चन्द्रेण तापः 

साम्यति इति परिणामः । "किमिदं सुखसुताद्यो चन्द्रः इति संदेहः । “चन्द्र इति चको- 
रास्त्वन्मुखमङ्ुधावन्ति" इति भ्रान्तिमान् । “चन्द्र इति चकोराः कमरमिति चच्चरीकास्त्व- 

मुखे रज्यन्ति" इत्युछेखः । “चन्द्रोऽयं न सुखम्” इत्यपङ्ृवः । “नूनं चन्द्रः इत्युतयेक्षा । 
“चन्द्रोऽयम्* इत्यतिद्रयोक्तिः । “सुखेन चन्द्रकमचे निजिते" इति तुल्ययोगिता । “निरि चन्द्र 
स्त्वन्मुखं च हष्यतिः इति दीपकम् । '्त्वन्मसुख एवाहं रज्यामि चन्द्र एव चकोरो रज्यते? 

इति प्रतिवस्तूपमा । "दिवि चन्द्रो अवि व्वन्युखम्? इति दृष्टन्तः । “सुखं चन्द्रभियं विमति? 

इति निदो ना । “निष्कलङ्कं सुखं चन्द्रादतिरिच्यते इति व्यतिरेकः! “त्वन्मुखेन समं चन्द्रो 

निरायु हष्यतिः इति सहोक्तिः । “सुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः" इत्यप्रस्तुतप्रसंसा । 

“मुखं नेवराङ्ककमनीयं सितज्योत्लाहारि* इति समासोक्तिः । एवं विविधभूमिकामासादयन्ती 

कविकरमरङगे चृ्यन्ती उपमानतेकी सहृदयहृदयान्यावजैयतीति तत्पराङनिरूपणे वीजम् । 
भसज्गात्तद्धर्कसादृरयस्य अरतियोग्यनुयोगिनाुच्येते--“चनद्रकलाम्बुजदामशिरीषं विचयुत्तारा 
कनकलता च । दमनककाचनयष्टी दीपः सवैरेभि्योँषा व्या ॥ (सोचनासर्णविचुद्धि्ैरि- 
द्राभिर्वराटकेः । चम्पकै्ैमकेतकषया वर्ण्यते तत्तनोधतिः ॥° वराटकः प्रलय्रपञ्चवीजम् । 
च्वेत्रत्वचा तुस्यरुचां वधूनां कणौन्ततो गण्डतलागतानि । भृङ्गाः सरीरं यदि नापतिष्य- 

न्कोऽवेदयिष्यन्नवपङ्कजानि ॥?, (कादमीरगौरवपुषामभिसारिकाणाम्- इत्यादि प्रयोगदश्ना- 
त्तत्साम्यमप्यवसेयम् । (^तमःशेवारजीमूतवहै्रमरचामरैः । यञुनावीचिनीलादमनीला- 
म्भोजेः समः कचः ॥*, “ललाटमर्षचन्दरेण देमपट्िकथा तथा । वद्टीसरधनुवींचिशरङ्कारीप- 
ख्वेशचैवो ॥* “चन्दरादर्शो कपोढस्य सुखखेन्द्न्नदर्पणाः। तिकल्प्रसलं नासायाः कण्ठः कम्बोः 



७ साहित्यदपेणे 

रूपकादिषु साम्यस्य व्यज्गयतम्, व्यतिरेके च वैधम्येखाप्युक्तिः, 

साधम्येसुपमेद्यर्थः । वाच्यादिपदचतुषटयसय कमेण व्यादृत्तिमाह--रूपकादि- 
ष्विति । आदिना परिणामादिग्रहणम् । शुखं चन्द्रः" इद्यमेदग्रययानन्तरं शुखं 
चन्द्रसाधम्येवत्? इति व्यज्ञनया साधम्यैप्रतीतिरिति भावः । ननु "विधवति सु- 
खान्नं- इदयादौ वक्ष्यमाणोदाहरणे साम्य गम्यलात्कथं लक्षणगमनमिति चेत्, 
न । 'दध्यानयः इत्यादौ द्प्सामादेः प्रतिसंधानात्कर्मतादेरिव छप्तायग्रययप्रति- 
संधानात्साम्यसख वाच्यताङ्गीकारात्समाससेवोपमावा चकलाङ्गीकाराच् । अत एव 
दण्डिनोक्तं सादृदयवाचकप्रकरणे--“समासश्च बहुनीहिः राराङ्कवदनादिषुः इति । 
चकारात्कर्मैधारयश्च । ननु तथापि सादस्यवाचकसमास्षसय सत्वे “क्िप्समासगता 
द्वेधा धर्मेवादिविलोपनेः इति वक््यमाणमसंगतमिति चेत्, न । समासस्य सादद्य- 
वाचकलमखीकुर्वेतां भ्राचां सताुसारेणेव तस्कर प्रणेष्यमाणलात् । एवं वदनं 

समः स्मृतः ॥> कामतुणीकरल नासा वर्ण्यत इति श्रीदषैः । (नासावंशो खगीदट् शाम् इति 

'नासानारी तिलोपमाः इति च विकेषो द्रव्य । प्मृगतद्छोचनाम्मोजतत्पन्रक्षषखज्ञनेः । 
नेतरं चकोरतन्नेत्रकेतकालिसराद्युगैः ॥>, 'प्रवाङबिम्बवन्धूकपल्यैरधरोष्ठकौ । वण्योँ माधुयै- 
माभिलय यावन्मधुरवस्तुभिः 1», (सुक्तामाणिक्यनारङ्गदाडिमीकुन्दकोरकैः । ताराभिश्च रदा, 

वाणी दंसारि्चुक्किनरेः ॥०, व्वेणुकोकिठ्बीणाभिमाधुय मधुरैः सदह ॥* (बाहुर्विसेन विच 

दछिणाकैः, करस्तु पञ्चेन । पष्छवनविद्रुमकाभ्यां, चन्द्रकराङुन्दकोरकेश्च नखाः ॥, 

“पूगान्जतत्कोरकबिल्वतालयुच्छेमङ्कम्भाचलङ्म्मयक्रैः ॥ सोवीरजम्बीरकबीजपूरससुद्ध- 

छोलङ्गफठेररोजः ॥, °नामी रसातलाव्हदकूपनदादिभिः । वली तटिन्या तद्वः 

पृष्ठं काञ्चनपट्कैः ॥ तद्रूपेस्तदनुकारिपाज्ञ।दिभिः । सल्यग्रतकश्ल्याणुवदिसिंदादिभिः 

समः । सुष्टिम्ाद्यो भवेन्मध्यो जघनं पुरिनिपमम् ॥" मध्यस्यातिसृकष्मत्वात्तत्ाधान्येनोपमा- 

नता । तेनैव ^सदसत्सं शयगोचरोदरिः इति ध्परमाणुमध्याः” इति च वणेयन्ति । “पीठ. 

मस्तरभूचक्रेनितम्बः परिवण्यैते । ऊरस्तु दस्तिदस्तेन कदल्या कृरमेण च ॥* चरणः. 

पलवाम्मोजस्थरुपदम्रवालकैः । पू्णन्दुनाङ्कष्टनखौ गमनं हसदस्तिवत् ॥” “कर्षो यमुना- 
बीविभृङ्गावलिविषागूतैः । ज्योत्लेन्दुपुष्पपीयूषफेनकेरववद्धसः ॥; भ्मुक्ताफलं वा स्फुट- 

विद्रुमस्यम्” इति कालिदासप्रयोगान्सुक्ताप्यत्र गणनीया । दैनं वमदन्जादि> शासस 

सुरभिः शनैः । दंससारसशब्दाभ्यां वर्ण्यते नृपुरध्वनिः ॥* 'पुंस्ामलन्तपीनत्वसुचता दी- 

धेबाहुता । युगा्गकमुज्डेन्द्रदण्डस्तम्भेमहस्तकेः ॥ न्वादुर्वक्षः कपटेन शिलापद्ेन 

वण्यते । अंसे विपुलता मध्ये काद॑मुन्नतता पदे ॥, “सतनयोरिव योषाणमलन्तलच्छता 

हृदि । कान्तिप्रयोजकं यावत्तावन्तदरत्प्वरण्यते ।॥*» ्रतापोऽकौ्िवजाचेः कीर्तिश्वन्दादिश्यु- 

अकैः । करे पशमोध्वरेखादि पदे च्छन्रध्वजादिकम् ॥ गमनं हस्तिसिहाभ्यां काकद्यं च 

अजादिषु ॥” इति दिक् । विस्तरस्तु तत्तद्णेनानियामकमहाकविप्रयोगानुसारेणानुसं पेयः । 

उक्तं च--“कवीनां धटनान्यैव चराचरविलक्षणा । अकतुमन्यथा कतुं करी या क्षमते 

जगत् ॥› इति ॥ 



दश्चमः परिच्छेदः । ४७५ 

उपमेयोपमायां वाक्यद्वयम्, अनन्वये त्वेकसेव साम्योक्तिरित्यसया मेदः 

सा पूणां यदि सामान्यधमं ओधम्यवाचि च । 
उपमेयं चोपमानं भवेद्राच्यम् 

खगशावाक्ष्याः सुधाकरमनोहरम्” इत्यौ पम्यवाचकस्य लोपे यदुदाहृतं तदपि भ्राचीन- 
मतानुसारेणेव वेदितव्यम् । एतन्मते तु अ्रथमं धर्मखोपस्य द्वितीयं पूर्णाया उदाहरणं 
बोध्यम् । नु तथापि “मुखमस्या विधु द्रि, सयोसुण्डितमत्तहूणविबुकप्रस्पर्थि 
नारङ्गकम्” इयादावव्या्तिः साम्यस्य गम्यात् ! न च स्पर्धते जयति दि 
इवयादिदण्डिददेनात्तत्रापि साम्यसख वाच्यलसमिति वाच्यम् ! तख साम्यन्यज्ञकपर- 

त्वेनोपपत्तौ साम्यवाचकलकल्पनाया अन्याप्यलात् । अच्रोच्यते-द्वेषस्पर्धयोश्वेत्- 
नधर्मत्वेन सुखनारङ्गकयोरसंभवादुपमायां पयेवसानेन तादृशस्थले निदरेनालंकार- 
सेवाङ्गीकारात् । “वादि इत्युपादानात् शुखचनद्रौ मनेोन्नोः इलयत्रोभयसाम्यसख 
वाच्यत्वेऽपि नातिव्या्षिः । व्यतिरेके इति । “अकर्किं मुखं तस्या न कल्ड्की 
यथा विधुः" इ्या्येकवाक्यगतव्यतिरेक इयर्थः । अत्राकलङ्किखसुपमानख कल~ 
द्धिलसुपमेयस वेधम्यैम् । नन्वत्र साम्यस्य वाच्यत्वेऽपि तख नजा मुखे संबन्धा. 
भावबोधादुभयसंबन्धिलमेव नासि, कथमन्रोपमाप्रसक्तिरिति चेत्, न । मुखे 
नचन्द्रसाधम्येवाधासंमवेन नयो सुखस्योत्कषीतिरायप्रतीतिमातरे तात्पयात् । उप्- 
म्रेयोपमायामिति । भमतिरिव कमला कमटेव मतिः-' इद्यादाविलयर्थः । 
अत्र श्रीमलयोरतुल्यलं साधम्यं वाक्यद्वयेन प्रतिपाद्यते । रसनोपमादेरपि विरक्षण- 
वैचित्याधायकतवेनारंकारान्तरलमिलयनेनैव तद्वारणमियवयेयम् । वाक्येक्य 
इति । वाक्यान्तरन्यवच्छेदकमेव न त्वेकृपदव्यवच्छेदकम् । तेन सुखाञ्जमिलयाद(- 
वेकपदेऽप्युपमा । अनन्वये त्विति । “चन्द्रश इवातन्नःः इष्यादाविदयर्थः । 
अत्नैकसेव चन्द्रसातच्रलं साधम्यमिवशब्देन प्रतिपाद्यते । नु “वटरलमिव पटलं 
निलयम्, इ्यादेरप्युपमावं खादिति चेष्टमेव, किंतु वैचित्यविरेषानाधायकलात्तखा- 
मरुकारव्यवहारो नास्तीति विशेषः । एवमन्यत्रापि बोध्यम् । केचित्तु--ईइवादि” 
शब्दवत्तुस्यादिपदेनापि साधारणधर्मस्य प्रतिपादनात्करिष्यमाणश्रौलयार्थीविभाया" 
पपत्त्या साधारणधर्मसंबन्ध एवोपमा, न तु साधारणधर्ममात्रम् । स च प्रियो. 
गितारूपः । च्चन्द्र इव मुखम्ः इत्यादो चन्दरधतियोगिकसाददयाश्रयो मुखमिति 
श्रतीतेराुभाविकलात् । ताद्शसंबन्धश्च इवादिशब्देन वाच्यस्वुल्यादिपदेनार्थवश 
रभ्य इति भ्रौद्या्थाविभागः इ्याहुः, तन्न । आध्यौमुपमायामनव्यासेः । तत्र 
साधारणधर्म संबन्ध विभक्त्यादिप्रतिसंधानर्भ्यतया इवादिशब्दवाच्यलाभावार्व् , 

उभयसंबन्धिस्येवादिवाच्यत्वे श्रौती अर्थवशरभ्यत्वे ार्थीति विवक्षयैव विभा. 
गोपपत्तश्च । उपमायाः पूणां छप्ता चेति भेदद्रयमाह-सेति । सामान्यपदविवरणपू । 

1, ओपम्यवाचीति । उक्तं च दण्डिना--“श्ववद्वायथाशब्दाः समाननिभसंनिभाः । 
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सा उपमा । साधारणधर्मो द्वयोः सादृद्यहेतू गुणक्रिये मनोज्ञ- 
त्वादि । ओपम्यवाचकमिवादि । उपमेयं मुखादि । उपमानं चन्धादि । 

इयं पुनः ।॥ १५॥ 
भ्रोती यंथेववाशब्दा इवार्थो बा वतिेदि । 
आथीं तुल्यसमानादास्तुल्यार्थो यत्र वा वतिः ।॥ १६॥ 

यथेववादयः शब्दा उपमानान्तरपयुक्ततुस्यादिपदसाधारणा अपि 
श्॒तिमात्रेणोपमानोपमेयगतसादश्यरुक्षणसंबन्धं बोधयन्तीति तस्सद्धावे 
साधारणति } सादद्यहेतू सामान्यव्याव्रृत्तिबोधकारणे विशेषणे इति यावत् । ओ- 
पम्यवाचकमिति । अन्ययानामन्विताभिधानखीकारादिति भावः । उपरभ्यमा- 
नसाम्यस्याचुयोगि उपमेयम् , अतियोगि उपमानम् । पूर्णोपमाया श्रौतार्थाभिदेन दर 
विष्यमाह--इयं पुनरिति । इयं पूर्णोपमा । भ्रूयत इति श्रुतिः शब्दः, तया सैीक्ा- 
देवोपरुम्यमानोपमेयसंबन्धा श्रौती । तस्या उपरम्भकानाह--यथेवेति । चवा 
खाद्विकल्पोपमयोरिवाथें च सुचये" इति कोषाद्राशब्दस्योपमार्थलम् । बहुवचन- 
माार्थम् । तेन “पद्कजदलानिव खोचनानिः इद्यादौ वरशब्दोऽप्युपमा्थैः । पदार्था- 
जसंघानापेक्षया प्रतीयमानोभयसंबन्धा आर्था । तखा ज्ञापकानाह-- तुख्येति । 
आद्यपदेन समसद्शादीनां हणम् । भेदसमुपपादयति-यथेवेति । यदपि यथा- 
दयः शब्दा उपमानवाचकपदात्परं प्रयुज्यमानस्य तुल्यादिपदस साधारणस्तदुप- 
मानोपमेयगतसाधम्येवोधकाः, तथापि श्चुतिमात्रेण खोपलब्धिमात्रेण न तु पदार्थाु- 

तस्यसंकारानीकाश्चप्रकाराप्रतिरूपकाः ॥ म्रतिपक्षप्रतिद्वन्दिमल्यनीकविरोधिनः । सदु- 
क्सद्शसंवादिस्जातीयानुवादिनः । प्रतिषिम्बप्रतिच्छन्दसरूपसमसंमिताः ॥ सलक्षण- 
सटृक्षाभसपक्षोपमितोपमाः 1 कस्पदेलीयदेर्यादिमख्यप्रतिनिधी अपि ॥ सवर्णतुलितौ शब्दौ 
ये चान्यूनाथेवादिनः । समाप्तश्च वहवरीहिः शशाङ्कवदनादिषु ॥ स्पते जयति द्वेष्टि दह्यति 
म्रतिगजंति । आक्रोराल्यवजानाति कदथैयति निन्दति ॥ विडम्बयति संधत्ते हइसवीष्यैल्यसूयति । 
तस्य सुष्णाति सौभाग्यं तख कान्ति बिद्म्पति ॥ तेन सार्थं विगृह्णाति तुरं तनाधि- 
रोहति । तत्पदन्यां पदं धत्ते तस्य कक्षां विगाहते ॥ तमन्वेलयनुबध्चाति तच्छीलं तं निषे- 
धति । तस्य चानुकरोतीति शब्दाः साटृद्यसूचकाः ॥ उपमायामिमे प्रोक्ताः, कवीनां 
बुद्धिसोख्यदाः ॥? इति । अभिधया लक्षणया व्यज्ञनया चोपमाप्रतीतिरिति तसा वाचका 
इवादयः, लक्षकाः स्पथेत इल्यादयः; स्पधौदीनां साद्य संकेताकरणात् , व्यज्ञकाः (तस्य 
मुष्णाति सौभाग्यम्? इत्यादयः ॥ 

1. यथेति । अच वाञचब्दवद् वदयन्दोऽप्युपमाथेको बोध्यः ! तथा च कालिदासः-- 
स्दात्रवं व पपुयेदः इति । यचपीह “रात्रवं च? इति चधरितपाठो बहुत्रोपरभ्यते 

तथापि न छाघ्य इवाथैक-वशब्दोपादानेनेव चमत्कारोत्पत्तेः “मणी वोषटखः इति भारत- 
श्रयोगसमथंनावसरे मनोरमायां दीक्षितेरुपेक्षितत्वाच ॥ 

१. "सादु द्यहेतुरम नोज्ञव्वादिः” क“ २. सक्षादेवः इति पुस्तकान्तरे नास्ति. 



द्रामः परिच्छेदः । &७७ 

श्रौत्युपमा । एवं तत्र तस्येव इत्यनेनेवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । 
तुस्यादयस्तु “कमलेन तुस्यं सुखम्” इत्यादावुपमेय एव । ।कमरं मुखस 
तुल्यम् इत्यादावुपमान एव । "कमक मुखं च तुल्यम् इत्यादाबुभय- 

संधानपेक्षया उपमानोपमेयब्रैत्तिसाधम्यं बोधयन्तीति हेतोस्तेषां यथादिशब्दानां 
सद्धावे प्रयोगे श्रौती उपमेदयर्थः । अव्ययानामन्वितामिधानखीकाराद् यथा वये 
न पटः" इलयादौ नजूपदं पदार्थोपस्थितिमन्तरेणैव पदाथोंपस्थितेः भ्रागेव समभिव्या- 
हृतपदार्थयोरन्वितं भद् बोधयति, तथा "कमरमिव सुखम्” इ्यादाविवादिपदमपि 
श्रवणमात्रेण समभिव्याहृतपदार्थयोरन्वितं साधर्म्यं बोधयति । अन्विताभिधानवा- 
दिमते. द्यखण्डवाक्यस्याखण्डवाक्यार्थै राक्तिरेकातिरिक्ता कल्प्यते, प्रथमं तयैव 

वाक्यार्थबोधो जायते, पश्चादेव शक्त्या लक्षणया वा प्रत्येकपदार्थोपस्थितिरिति 
मावः । अन्ययानामभिदहितान्वयाङ्गीकारेऽपि अव्ययातिरिक्नामार्थयोरभेदातिरि्त- 
संबन्धेन साक्षादन्वयाखीकारादव्ययार्थस्य नामा्थन साक्षादेवान्वयः संमवतीयत्य- 
यपदेनोपमानोपमेयभावेऽपि साधारणधर्मसंबन्धोपस्थापनेन विभक्तयर्थप्रतिसंधाना- 
पक्षेति बोध्यम् । एवमिति । (तत्र तस्येव" इति पाणिनिसूत्रम् । तत्रेव तस्येवेय- 
थँ वतिभेवतीति तदर्थः । इवा्थेकस्य वतेरिवशब्दतुस्यव्युत्पत्तिः, तदुपादानेऽपि 
श्रौत्येवोपमेदयर्थः । आर्थासुपपादयति-तुख्याद्य स्त्विति । “शब्दाः इसयनुषङ्धः । 

कमलेनः इति षष्ठ्यथ तृतीया । षष्वर्थश्चात्र कुम्भसय जरूमितिवदाघेयलम् । तस 
च तुल्यपदा्थँकदेरो साद्द्येऽन्वयः । तथा च कमख्वृत्तिसादस्याश्रयो मुखमिदयर्थः । 

उपमेय एवेति । "विश्राम्यन्ति" इद्यमेणान्वयः । खार्थं बोधयन्तीति तदर्थः । 
एवकारेण उपमानन्यवच्छेदः । एवं च तुच्यादिपदानामननव्ययतयान्विताभिधान- 
खीकारेणार्थबोधात्पाद्ं पदार्थोपस्थितिमाच्रं जनयित्वा उपमेय एव विश्रार्तिः, 
पश्चात्तूपमानपदाथाजुसेघानेन तात्पयानुसंघानेन चोपमानस् साद्द्योपमानप्रतीति- 
रिति भावः उपमान एवेति । शुल्यादयः रष्दा विश्राम्यन्ति इद्यन्वयः । 
कमलखादीनां सुखोषमानलं प्रसिदधमिव्यभिप्रायेणेदम् । वस्वुतस्ु कमरूम्नोपमेयमेव । 
इयमेव विपयोसोपमेति दण्डी । विषयविशेषे तुल्यादिपदानामपि षष्थोनुसंधार्नं 
विनाप्युमयसंबन्धिसाधम्यबोधकलमाद--कमर् मुखं चेति । अथीनुसंधानादे- 

1. तन्नेति । तत्रेति सप्ठमीसम्थीत्तखेति षष्टीसमर्थच इवाथ वतिप्रत्ययो भवतीति 
तदथः । सप्तमीसमथोचथा--मथुरावस्लुघे प्राकारः । मथुरायामिव मशुरावदिति विग्रहः ॥ 
प्राकाराधाधेयापेक्षाधिकरणविहितसप्तम्यन्तादतिप्रययविधानम् । मश्युरायां यादृशः प्राका 

रसेन तुल्यः सुघ्रे प्राकार इल्थः । षष्ठीसमर्थाचथा--येत्रवन्मैत्रसख गावः । चेच- 
स्येव चैवदिति विरहः । चेवादिसखाम्यपेक्षसंबन्धविहितषष्ठयन्ताद्वतिः । चेतरस यादृदयो 
गावस्तत्तव्या मेत्रसेल्यथैः ॥ 

१, (अन्वितः इति द्वितपुस्तके, 



७८ साहित्यदपेणे 

त्रापि विश्राम्यन्तीत्यथौनुसंधानादेव साम्यं प्रतिपादयन्तीति तस्सद्धावे 
आर्थी । एवं (तेनं तुल्यं इत्यादिना तुल्यार्थं विदहितख वतेरुपादाने । 

ह तद्धिते समासेऽथ बक्ये 
द्रे श्रौती आर्थी च । उदादरणम्-- 

'सोरभमम्भोरुहवन्ुखसय कुम्भाविव सनौ पीनौ । 
हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाठे |” 

अत्र करमेण त्रिविधा श्रौती । 

वेति षष्थोनुसंघानादुभयसंबन्धसाम्यं बोधयन्त्येवेयर्थः । तुल्यादिपदानामपि 
कचित्षष्वथौनसंघानं विनाप्युभयसंबन्धसाम्यबोधकलस्य संभवेऽपीवादिवत्सर्व्र 
तदभावात्तत्सद्धावेन श्रोत्युपमेति भावः । तल्यार्थस्य वतेरपादनेऽप्यार्थीमाह-- 
एवमिति । "तेन तुल्यं इति पाणिनिसूत्रम् । वतेरुपादाने आर्थाति संबन्धः । 
भ्रौदयार्थीमेदेन द्विविधायाः पूर्णोपमायाचेविध्यमाह-- द्ध इति । तद्धिते वत्कल्पादि- 
योगे, समास इति । इवयोग एवोपमानात्सर्मविभक्तीनामिवेदयरोपविधानसाम- 
थ्योत्छमासः \ स च निय एव । निदयसमासे इवयोगे समासगा इति कान्यप्रका- 
शदशरेनादिवार्थस्य विरेषसापेक्षत्वेऽप्यनभिधानवबरात्समासः ! एवं च प्रतियोभिपदा- 
समभिन्याहदारेण यदिवपदं प्रयुज्यते तस्प्रयोक्तप्रमादजमेव । वाक्ये यथादियोये- 
ऽन्नागमकत्वेन समासाभावात्तयोगे वाक्यगतैवोपमेति भावः! एवं न्निविधा श्रौती । 
सार्था तु तद्धिते वदादियोगे तुल्यादिपदसमासस्य वेकत्पिकलात्समासे वाक्ये च 
संभवतीति भावः । समासपक्षेऽपि छुप्तषष्वर्थसय क्षणाया वा भ्रतिसंधानादेवोप- 
मानसंबन्धबोघ इया््यैव । सौरभमिति । सुखद सौरभमम्मभोरुददत्तिसाधम्यी- 
भिन्नमिलयन्वयबोधः । यद्वा सौरभाभिन्नमम्भोरुदसाधरम्यं मुखसंबन्धीति । स्तनौ 
[1 

1. तेनेति । (तेन तुल्यं क्रिया चेदतिःः इति संपूणैस्नम् । तेनेति ठृतीयासमर्थात्तल्य- 
मित्य वेतिः प्रलयो भवति, यत्त॒स्यं त्रिया चेत्सा भवतीति तदथः । उपमेयस्य क्रियातवे 
उपमानवाचकात्तुतीयान्ताततुस्यमिलथ वतिम्रत्ययो भवतीति भावः । (नराह्मणवदधीते क्ष- 
त्रियःः इति तदुदादरणम् । ब्राह्मणेन तस्यं बाद्यणवदिति विग्रहः । अध्ययन क्रिाविद्येष- 

णत्वात्तुस्यमिति ददितीया नपुंसकत्वं च । ननु जाह्यणसादृदयस्याध्ययनेऽभावाक्थमिह 
वतिरिति चेत्; न ॥ बाह्यमणब्दस् तत्कथैकाध्ययने ठाक्षणिक्रतात् । सौ ्ठवादिश्वात्र 
साधारणो धर्मः । तथा च जाद्धणकलैकाध्ययनतुल्यं क्षत्नियकवैकं वतेमानकाल्किमध्ययन- 

मिति बोधः । अत्र “क्रिया चेत्" इ्युक्तया क्रियातुल्यत्व एवास्य वतेः साधुत्वम् । ^तव्र 

तवः इति विहितस्य तु गुणजालयादिनापि तुस्यते साधुत्वमिति विवेकः । तेन पुत्रेण 

तुल्यः स्थूलः” इति गुणतुल्ये वाक्यमेव तिष्ठति, न तु वतिरिति बोध्यम्. ॥ 

2, सौरभमिति । अत्राम्भोरुदमुपमानम् › सुखयेव्युपमेयम्, सौरभं साधारणो 
धर्मः । "अम्भोरुषटवत्ः इत्यत्र (तत्र तखेवः इति षष्ठयन्तादि वाथ वतिप्रलय इति तद्धितगा 



दशमः परिच्छेदः । ७९ 

भमेधुरः सुधावदधरः पषटवतुल्योऽतिपेख्वः पाणिः 
चकितम्रगरोचनाभ्यां सदशी चपले च रोचने तसाः ॥' 

अत्र क्रमेण त्रिविधा आर्थी | 

परीनत्वामिन्रकम्भड्त्तिसाधरम्याश्नया वियन्वयबोधः। एवमुत्तरत्रापि ! सुधावदिति । 
प्रथमान्तात्तल्या्थे वतिः । पेरवः कोमरः । अत्रैकदेशस्याश्टीर्त्वेऽपि पादचूतादि- 
रब्दवत्कवि निवदहप्रयुक्तलान्न दोषः । अन्न पेलवपदारथेकदेशस तल्यपदार्थेकदेशे 
साम्येऽमेदान्वयो व्युत्पत्तितैचित्यात् । नन्वम्भोजस्येव मुखस सौरभमियादौ 
खाधारणधर्मस्योपमानसंबन्धित्वबोधे षष्यौनुसंघानस्यापेक्षणीयतया कथं श्रौ ती- 
मिति चेत्, न! नामार्थनिपातयोरन्वयबोधे विभक्त्यथोनुसंधानस्यातच्तया तच 
षष्ठया विरेषणविभक्तेरिव प्रयोगसाधुमात्रार्थकलाव् । अन्यथा भ्चन्द्रादिव मुखा- 

भ्रोवी पूणां । अम्भोरुहपदस्य तत्संबन्धिसोरमलक्षकत्वेन अम्मोरुदसंबन्धिसौरभसटृशं 
मुखसंबन्विसौरभमिति बोधः । ततः सौरभयोः सादृदयमूलकामेदाध्यवसायेनाभिन्नधरममूल्य 
अम्मोरुदसुखयोरुपमाप्रतीतिः । "अम्भोरुहसयेवाख सौरभम् इत्यादिस्थले षष्टयुपपत्तये 

सौरमपदस्यावृत्या अम्भोरुदेऽप्यन्वयेन तादृ रबोधस्यानुभवेन बत्तावपि तथेव विलात् । 
कुम्भावित्युपमानम् , स्तना वित्युपमेयम् ; पीनत्वादिः साधारणो धमः, इवराब्द उपमा. 

प्रतिपादकः । “करुम्भाविवः इयत्र “इवेन समासो विभक्तयरोपः पूर्व पदग्रकृतिखरत्वं च 

इति वातिकेन समासे समासगा भरौवी पूर्णां । अत्र काभ्यप्रकाश्चादो “इवेन इति वार्तिके 
निलपदमक्षिपो इदयते स चाप्रामाणिक इति त्याख्यातारः । अत्त एव॒ “उद्भाहुरिव 
वामनः इलयादिव्यस्तम्रयोगाः संगच्छन्त इति मनोरमादादुक्तम् । तेन समासामावे तु वाद्य 

मैव श्रौवी पूति बोध्यम् । ऊुम्म॑सादृश्यग्रयोजकपीनत्वादिधरमवन्तौ स्तनाविति बोधः । 

दार दिन्दुरुपमानम् › वदनसुपमेयम् , मदयतीति मादनं साधारणो धर्मैः, यथेत्युपमापरति- 

पादकम् । अर भ्यथास्ताद्दयेः इल्नेनासाट्द्ये एव समासनियमेन साद्य समासाभा- 

वाद्राक्यमिति वाक्यगा श्रती पूर्णेति । अत्र यत्तच्छन्दप्रकृतिक-पकारवाचि-थाटप्रलययान्त- 
यथादि शब्दयोगे यद्धमैवान्ड्यरदिन्दुस्तद्धमवद्दनमित्युभयविशेष्यको बोधः; ततो यत्त्यां 

धेत्यमोधत्साटृदयं फलति, हृदयमादनरुक्षणोऽनुगामी साधारणो धर्मं इति तत्वम् ॥ 

1. मधुर इति । खधा उपमानम् , अधर उपमेयम् › माधुयं साधारणो धर्मः, “सुषावत्! 

इत्यत्र ^तेन तुव्यं-> इत्यादिना वृीयान्तात् “तुल्यां वतिः कति तद्धितया आर्थी पूर्णा । 

सुधातुल्याभिन्नो मधुर इति बोधः । वुल्यत्वप्रयोजकं च माधुर्यं॑पश्चान्मनसा व्यज्ञनया वा 
बुध्यते । पव इत्युपमानम्, पराणिरित्युपमेयम् › अतिपेश्तवं साधारणो धर्मः, ठल्य- 

पदञुपमाप्रतिपादकम्. । “पछ्वतुल्यः इत्युपमानोपमप्रतिपादकयोः समासत्वात्छमास- 

गार्थ पूर्णां । चक्रितहरिणलोचने उपमानम् , रोचने उपमेयम् › चपर्त्वं साधारणो धर्मः 
सदृशी इत्युपमाप्रतिपादकम्. । सद्रदब्देन सह समासाभावाद्वाक्यमिति वाक्यगा्थीं 

पूर्णेति ॥ 
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पूणां षडेव तत्| 
स्पष्टम् । 

टप्ता सामान्यधमोदेरेकस्य यदि वा ढयोः ॥ १७ ॥ 
[. स [ भभ 

त्रयाणां वादुपादाने ओरोलया्थीं सापि पूवेवत् । 
सा टुप्ता । तद्धेदमाह-- 

चद्धर्मलोपे न तीं @ 

पूणा सा विना भरोतीं त॒ तद्धिते ॥ १८ ॥ 
सा ्ठोपमा धर्मस साधारणगुणक्रियारूपख रोपे पूर्णावदिति 

ूरवोक्तरीत्या षरपरकारा, किं तत्र तद्धिते शरोत्या ससंमवासश्चपर- 
कारा । उदहुरणस- 

धवुखमिन्दयेथा, पाणिः पहवेन समः प्रिये । 
वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिभ्बतुस्यो, मनोऽरमवत् ॥ 

आधारकमविदिते दिचिधे च क्यचि, क्यङि । 
कमेकत्रणियुकि च, सयादवं पञ्चधा पुनः ॥ १९ ॥ 

तस्या निरश्चति कथाग्रतम्" इत्यादौ संबन्धबोधकविभक्तयभावादुपमानसंबन्धबोधो 
न स्यात् । तदिति । उक्तप्रकारादिव्य्थः । ठप्तामाह--दुसेति । आदिपदेन उप- 
मानोपमेयेवादीनां *संग्रहः । अनुपादाने अवाच्यत्वे अप्रयोगे चेति यथासंभवं 
बोध्यम् । तद्धिते श्रोद्या असंभवादिति । धर्मेखानु पादाने तन्निष्ठसंबन्धबो- 
धिकायाः षष्ठयाः सप्तम्या वानुत्पत्तो तदन्तविषटित इवार्थे वतिनं संभवति । 
क्पादेस्तु तुल्यार्थं विहितत्वेन तदयोगे आर्थ्यैव संभवृतीति भावः। अदमवदिति । 
अद्मतुत्यमिदयर्थः ¦ धमेटप्ताया एवोपमायाः पुनरपि पच्चप्रकारानादह- आधा 
रेति । अधिकरणात्कर्मेणश्च विहिते क्यचि ईयप्रयये, कवविहिते क्यङि आयि- 

1. पञ्चेति । वाक्य-समासगतव्वेन द्विविधा श्रौती; वाक्य-समास-तद्धितगतत्वेन 
तिविधार्थीति मिलित्वा धर्मलोपे पञ्चविधा ठुसोपमेलय्थैः ॥ 

2. मुखमिति । अतरन्दुमुखयोरुपमानोपमेययोराह्वादकत्वादिः साधारणधमों नोपात्तः; 
यथाररब्देन समासामावाद्वाक्यमिति वाक्यगा धमेटप्ा श्रौती । पछवपाण्योरुपमानोपमेय- 

यो्मादैवादिः साधारणो धमा नोपात्तः, समशब्देन समासाभावाद्वाक्यमिति वाक्यगा 

धर्मटुप्ता्थी । सुधावाचोरूपमानोपमेययोमधुर्यं साधारणो धमो नोपात्तः, श्येन समास 

इति समाक्षगा धर्मदुघा श्रौती । मिम्बोष्ठयोरूपमानोप्रभेययो रक्तिमा साधारणथर्मो 
नोपात्तः, तस्यश्ब्देन समास इति समासगा धर्मलप्तार्थी । मनोऽस्मनोरूपमेयोपमानयोः 
काटिन्यं साधारणो धमो नोपात्तः । अद्मवदिति ठृतीयान्तात्तुस्याथं वतिरिति तद्धि- 
तगा धर्मटु्राथींति ज्ञेयम् ॥ 

१, ्रहणम्* इति पुस्तकान्तरे, 



द्रामः परिच्छेदः । ८१ 

“र्मलोपे छप्ता ईद्यनुषज्यते । क्यच्-क्वङ्-णसुरः कलापमते 
यिन्नागमः । कमेणोदाहरणम्- 

'अन्तःपुरीयसि रणेषु, सुतीयसि तव॑ 
पौरं जनं, तव सदा रमणीयते श्रीः | 

दृष्टः प्रियाभिरस्तदयुतिदशेमिन्द्र- 
संचारमत्र अुवि संचरसि क्षितीश ॥' 

अत्र (अन्तःपुरीयसि इत्यत्र सुखविहारास्पदत्वस्, ्ुतीयसि 
इत्यत्र सेह निभेरस्वस्य च साधारणधर्मस्य सोपः । एवमन्यत्र । 

म्रयये, कर्मकर््रोरुपपदयोर्विंहिते णमुलि क्लादेशे णमि, यिच्धिति ईयभ्रलययदस्य 
संज्ञा । अन्तःपुरीयसीति । ठत्यखमाचारश् ङेयग्रययार्थः । आचारशाघ्राधि- 
करणलान्वययोग्यक्रिया । साच ग्रहृते संचाररूपा ग्राह्या । व्युत्पत्तिविचित्येण 
ठस्य प्रकृ आचारस्याल्यात न्वयः । तथा चान्तःपुरतुल्येष् रणेषु 
संचारकर्तैयन्वयबोधः । सुतीयसि इल्यादौ लाचायो मननम्, पौरजनं सुततुल्यं 
मन्यस इयर्थः । रमणीयते इदयत्राचारो वतनम्; रमणीतुव्या श्रीर्वतैत्त इव्यर्थः । 
अ्रायन्ता्धौनलस उपमोगसाधनत्वस वा साधारणधर्मस्य लोपः । दष इति । 
अग्तद्युतिरिव इष्ट इव्यर्थः! अचे मनोज्ञादिः साधारणो धर्मः । ईन्द्रसंचार- 
मिति । इन्द्र इव ॒संचरसीदयर्थः । अत्र विभावादतिशयः साधारणधर्मः । केचि- 
त॒--क्यचक्यलेरर्थं आचारस्तस्यात्र वे्मानत्वाद्धर्मलो पोदाहरणमेतन्न भवतिः 
इत्याहुः, तन्न । आचारसख साधनत्वेऽपि प्रकृते साद्द्यहेतुत्वेन विवक्षणात्, उप- 
ददिीतधमांणां सादरयदहेतुत्वेन श्चरिति प्रतीयमानत्वात् “चन्द्रायते शु्कर्चापि 

1. अन्तरिति । "अन्तःपुरे इवाचरसि अन्तः पुरीयसि इत्य "उपमानादाचारे" इति 

सूत्रस्थन “अधिकरणाच्चः इति वातिकेनोपमानवाचकादन्तःपुरे इत्य धिक्षरणपदादा चारभ्य 

क्यच् । छतमिवाचरसि सुतीयसि इत्यत्र “उपमानादाचारेः इति सज्ेणोपमानवाचका- 
त्युतमिति कमपदादाचारेऽ्थ क्यच् । ^रमणीवाचरति रमणीयते" इत्यत्र “कतुः क्यङ् 
सलोपश्च इति सूत्रेणोपमानवाचकाद् रमणीतिकवृपदादाचारेऽयं क्यङ् 1 क्यडो डित्वादा- 

त्मनेपदम् । अद्धतधुतिमिव दद नमिति अष्तदुतिददनम् । @न्मेजन्तः इलनेनान्ययसं- 
ज्ञाविधानादव्ययम् । अचर “उपमाने कमणि चः इति सूत्रेणोपमानवाचफे अगरतयतिमिति 

कर्मण्युपपदे टृखधातोमवे णसङ् । "कषादिषु यथाविष्यनुप्रयोगःः इति सूत्रेण "यस्मा. 

प्णसुटुक्तः स एव धातुरतुप्रयोक्तन्यः इय्थकेन दृष्टः इति दृद्चधातोरेवानुप्रयोगः । 

इन्द्र इव॒संचरणमिवीन्द्रसंचारम् । अत्रापि "उपमाने- इति सूत्रेण चकारानुकृषटे उप- 

मानवाचके इन्द्र॒ इति कतय पदे संपूर्वकाचरते मवे णसु । स च णसु (तुमर्थे सेसे- 
नसेऽसेन्-- इत्यादिसूत्रभाष्यगतेन ‹अव्ययज्ृतो भावे सवन्तिः इति वाक्येन माव एव सव- 
तील्यवसेयम् ॥ 

साठ द्० ४१ 
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[अ ज) ~ ~ * 

इह च यथादितुस्यादिविरहाच्छ यादि विद्ोषचिन्ता नास्ति । इदं च 
केचिंदोपम्यप्रतिपादकसेबादेरुपिं उदाहरन्ति, तदयुक्तम् । क्यञ- 
न 9 = [क धि ^ 

देरपि तदर्थविहितत्वेनोपम्यप्रतिपादकल्वात् । ननु क्यडादिषु सम्यगौ- 
पम्यप्रतीतिनीसि, प्रत्ययेनाखतच्रलार इवादिपरयोगामावाच्च, इति न 
वाच्यम् । कैस्पवादावपि तथाप्रसङ्गात् । न च कस्पवादीनामिवादि- 
तुस्यतयैपम्यस वाचकत्वम्, क्यडादीनां तु योतकत्वम् । ईवादीनामपि 
य्चकतवे निश्चयामावात् । वाचक्सवे वा ‹ससुदितं पदं वाचकम् 

हसः" इत्यादौ सलयप्याचारे शछुङ्करुचाः इति साधारणधर्म॑प्रयोगददौनाच, आचारसया- 
ल्याताथौन्विततवेन निराकाद्तया क्यच्क्यञोरथं साद्दयेऽभेदान्वयसंभवेन साद्य- 
हेत॒ायोगाच । इहचेति । श्रौ तीयादिपदेनाथीपसियहः । वस्तुतस्तु यथा तुल्यार्थ- 
विहितस्य वतेर्योगे आ्थींत्वम्, तथात्रापि तुल्यार्थविहितक्रयचक्यडोर्योगि आर्थत्वम् । 
श्रुतिः शब्दस्तेन साक्षासरतीयमाना श्रोती, तदितरा आर्थाति वदतशवण्डीदासस् मते 
सुतरामाथींत्वम् । वतेरितीवायुपलक्षणम् । कत्पवादेरिलनुबन्धप्रकारसहि तनि शः । 

निश्रयामाचादिति } तथा चेवादरन्ययतया उपमावाचकत्वमसिद्धं तत्तुल्य 
कत्पादेः सुतरामेव तदसिदधमिति भावः । नु (कमरूमिव मुखम् इदयादाघुप- 
मारक्षणाव्याप्तिभयेन इवदेरुपमावाचक्रत्वमवदयसङ्गीकायेमिदयमिप्रायेणाद-वाच- 

कत्वे वेति । इवादितुच्यत्वेन कल्पादेरुपमावाचकत्वाङ्गीकारे वेदर्थः । समुदितं 
[1 श त ~^ 

1. केचिदिति । काव्यग्रकाद्कासादय दल्यथैः । तथा चाहुः--भ्वदेरखपि समासे वा 
कमो धारक्य॒तवि क्यडि ! कम॑कतरंणसुटि- इति ॥ 

2. असतच्नत्वादिति । श््रक्ृतिप्रलयो सहाथ ब्रते: इति ददौनेन प्रल्ययानां खात 
द्येणा्ेबोधकत्वविरदादिति भावः ॥ 

3. कल्पबादाविति । अत्रेदं तत्त्वम्-‹दैपदसमा तौ कल्पब्देदयदेरीयरः? इति । सूत्र- 

विहितस कस्पप्म्रलययस्य 'विपकस्पं मनः- इत्यादिसामानापिकरण्येन निदैशादीषदसमाभि- 

वििष्टो ध्म अर्थैः । ईषदसमािश्च विचिच्यूनसकरुथमसंबन्धरूपोपृभेव । एवं चेवादेलोप- 

इति वक्त न युज्यते, तत्र धम॑लोप एवेति वक्तुमुचितत्वात् । आदिपदेन वतेः परिग्रहः ॥ 

4. इवादीनामिति । वैयाकरणनये ओपम्यप्रतिपादकस्ेनेष्टानामिवादीना वाचकल्रान- 

ङीकारः । तथाहि--दवादीनां योतकत्वमेव न वाचकत्वम् । निपातत्वादुपस्रगंवत् । अत 

एव॒ श्रैस्यैरिबोदीच्पातुडरिष्यन्रसानिवः इल्यादावुखादिपदस्योचसट् शपरत्वेनोखसदट्सेः 

द्ररेरिति शारविशेषणतया वृदीयादिसंगतिः । वाचकत्वे तूपदोत्तर्ं तृतीया न संगच्छते । 

उलाणासुद्धरणक्रियां मरति करणत्वामावाद् इवाधसष्दयाव्वयित्वेन करणीभूतशरविश्चे- 

पणत्वविरहाच । 

5. वानच्तकस्व इति । आलंकारिकमत इय 4: 1 अत्रेदमवपेयस् ~-उपस्गौणां चोतक- 
मानम तातान वनयो क 
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“्रकरतिप्रत्ययो खखाथेबोधकोः इति च मतद्वयेऽपि वत्यादिक्यडचोः 
साम्यमेवेति । यच केचिदाहुः--“वत्यादय इवाचर्थेऽनुशिष्यन्ते, क्यड- 
दयस्त्वाचाराचर्थः इति, तदपि न । न खड क्यडदय आचारमात्राथौः, 
अपि तु साहस्याचाराथां इति । तदेवं धर्मरोपे दशप्रकारा टृप्ता | 

उपमानादुपादाने दहिधा वाक्यस्मासयोः । 

उदाहरणम्- 

'तस्या मुखेन सदशं रम्यं नास्ते न् वा नयनतुल्यम् 1" 

म्रकृतिप्रययसमुदायः, वाचकं अरकृर्थविशिष्ट्रलययार्थप्रतिपादकम् । खखार्थबोधको 
करमेण खार्थप्रतिपादकौ । वलत्यादीति । आदिपदेन कल्पादिपरिम्रहः । साम्यमे- 
वेति । साद्दयवाचकत्वेन साम्यमिलर्थः । आचायाद्यर्थं इति ! "अनुरिष्यन्तेः 
इलयन्वयः ! अपि त्विति । किंलिदर्थः । “अपि तरिः इति पाठे किं तर्ही्र्थः । 
उपसंदरति-- तदेवमिति । वस्तुतस्तु “चन्द्रायते श्ुद्धरुचापि हंसः इव्ादौ 
साधारणधमोपादानेऽपि क्यडादियोगे उपमादद्यनादाथ्यी उपमायास्तद्धितादित्रित- 
यगतलवत् क्यजादिपञ्चकगतत्वेन विरोषो बोध्यः । एवं चाष्टप्रकाराया आभ्यो धर्म- 
लोपालोपाभ्यां षोडशप्रकारलं बोध्यम् । क्यजादिपच्चके धर्मलोपे उदाहरणं यथा-- 
“धीरः प्रीतिकरत्वेन पयंद्ीयति मच्चके । मिच्रीयति परं म्रेम्णा भक्तया देवायते 
नृणाम् ॥ देवद जनैः साधुः प्रतीक्ष्यत्वेन दृदयते । कृपया विष्णुसंचारं निर्यं 
संचरति क्षितौ ॥* अचर तृतीयान्तपदाथौनां क्यजादर्थे सादृश्येऽभेदेनान्वयः । 

क च 

उपमानट्प्तासुपमामाह-उपम्णनेति । @छ्तोपमाः इयनुषड्धः । न वेति । न वा 

त्वमिटमेव । अन्यथा उपास्यते हरः, अनुभूयते सखम्, इत्यादो धात्वथौसनमवनक्रि- 
य॒योरकर्मकत्वेन क्लकारोपपत्तिरमं स्यात् । इवादीनां ठ वाचकत्वमेव । उपसगेवाचकता- 

यामिवेवादिवाचकतायां प्रतिवन्धकराहिव्येन दृटान्तवैषम्यस्य सद्धावाद् विरेषणनिरेष्ययो- 

रेकविमक्तिकतवे ¶विरेष्येण सैकां मवेयत्र विद्येषणम् । तत्र ॒लिद्गादयः प्रायो विशे 

ष्यस्या विद्रेषणे ॥› इल्यनुद्ासनयेवोपमानोपमेययोरपि तत्र शलिङ्गसंख्याविभेदेऽपि उप 

मानोपमेयता । विभक्तिः पुनरेकैव उपमानोपमेययोः ॥ इ्यनुश्चासनख जागरूकत्वेन 

प्रेस्तेः- इव्यादादुपमानपदोत्तरतृतीयादेः सपपादकलाच्च । प्रायोयहणेन शदिगन्ते 

श्रयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः करिण्यः कारण्यास्पदम्-› इत्यादौ विशेष्यनिशेषणयो- 
रिद्वादि भेदेऽपि न काचिदनुपपत्तिरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 

1. क्यङडाद्य इति । अयमभिगप्रायः--कर्ः क्यड् सलोपश्च इत्यत्र “उपमानादाचारे 

इलत उपमानपदमनुवतते, तेनेवाथंसाद्रस्यादपि बोधे साद्या चाराथेः, क्यडिति ॥ 
1 

4, '्स्वाथीवबोधकौ क. २, 'पोडशयरकारा बोध्या इति सुद्वितपुस्तके, 
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[अ क, 

यत्र सुखनयनपरतिनिधिवस्वन्तरयोभेम्यमानतवादुपमानरोपः} अत्रैव 
च (मुखेन सदेः इत्यत्र (मुखं येद्, “नयनतुस्यं' इत्यत्र '्टगिकः 
इति पाठे श्रौत्यपि संभवतीति! अनयोर्भेदयोः प्रस्येकं श्रौत्यार्थीत्वभेदेन 
चतुर्विधत्वसंमवेऽपि प्राचीनानां रीत्या द्विपरकारत्वमेवोक्तम् । 

ञओपम्यबाचिनो रोपे समासे किपि च हिधा ॥ २० ॥ 
कमेणोदाहरणम्- 

'वदनं मृगशावाक्ष्याः सुधाकरमनोहरम् ! 
“गदेभति श्रुतिषरूषं व्यक्तं निनदन्महास्मनां पुरतः । 

अत्र भौर्दमति' इत्यत्रौपम्यवाचिनः किप रोपः । न चेहोपमेयस्यापि 
लोपः } निनदन्" इत्यनेनैव निर्देशात् । 

द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मोपमानयोः । 
"तस्या मुखेन इत्यादो “स्यं इति खाने 'टोके" इति पठेऽनयो- 

रुदाहरणम् । 
किप्समासगता दधा धर्मवादिविरोपने । २१ ॥ 

नयनतुस्यरम्यमास्त इलयन्वयः। अन्यथा धर्मोपमानखोपोदाहरणमिदं सात् । म्रति- 
निधीति ) सदशेय्थः । इवादिटप्तामाद--ओ पम्येति ! यत्र कालसपादिभिराय- 
रोपः क्रियते तत्र पाणिनीयः क्रिवनुदिष्यते । वदनमिति । सगशावस्याक्षीवाक्षि 
यस्या इति बहु्रीहावक्षिपदलोपः । इवार्थ समागञथ्यतया इवपदाभ्रयोगः । चश्च 
रस राब्दानुपात्तलाष्टोप इतीदं वक्ष्यमाण्धिरोपोदाहरणम् । सुधाकर इव मनो- 
हरमिति “उपमानानां समान्यवाचिभिः' इति कर्मधारयः ! एतदेव प्रकृतो दाहरणम् । 
क्रिपि उदाहरति-गदैसतीति । गर्दभ इवाचर तीर्थे किपि चिहार्थलात्तछ्छोपः \ 
यथा ््रामभ्वत्? इद्यादौ क्विपो लोपेऽपि क्तस्य वाच्यं तथेहापि साद्टदयस्येति 
सामान्यलक्षणगमनम् } अचर श्रुतिपरुषनिनादः साधारणधर्मः शब्दोपात्त एव । निद्- 
सादिति १ उपमेयष्येदयनेनान्वयः । एवमेकलोपामुपमामुक्ला द्विखोपामाद--ख- 

शन क 

1. सुधाकरेति ! (छ॒धाकर इव मनोहरम्? इति विग्रदे “उपमानानि सामान्यवचनैः 
इत्यनेन समास इति समास्तगेवादिठप्ा । इह पूर्वपदं तत्सद्शे क्षणिकमिति दखतयितुं 
रोकिकवियहे इवशब्दः प्रयुज्यते स च न लुप्यते, किंतु समासेनेवोपमाविधानात् 
८उक्ताथी नामप्रयोगःः इति न्यायेन म्रयोगामावाछ्छोपग्यवहार इत्यवसेयम् ॥ 

2. गदंभतीति । “ग्दम इवाचरति गद॑भतिः इलयत्र ^सर्वप्रातिपदिकरेम्यः क्विब् वा 
वक्तव्यः" इति वािकेनोपमानवाचकाद्. गदमपदादाचारेऽथे किप्रलयः तस्य सवापहा- 
रिरोप्विधानारविगो वादिता ॥ 
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उदाह्रणम्- 

धविधवति अुखान्जमस्याः 
अत्र “विधवति इति मनोहरत्व-क्किप्मत्यययोर्खपः ! केचिच्वतरापि 

मरत्ययरोपमाहुः । शसुखाब्जं इति च समासगा । 
उपमेयसख लोपे तु खादेका प्रलये क्यचि । 

यथा-- 
अरातिविक्रमारोकविकखरविलेचनः | 
ृपाणोद्रदोदेण्डः स सहसायुधीयति ।॥ 

यत्र (सहस्रायुधमिवास्मानमाचरतिः इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो 
रोपः । न चेहौपम्यवाचकरोप उक्तादेव न्यायात् । अत्र केचिदाहुः- 
'सहस्रायुधेन सह वतेत इति सहखायुधः स॒ इवाचरतीति वाक्यास्स- 
हसखायुधीयतीति पदसिद्धौ विष्य शब्दान॒पात्तत्वादिहोपमेयरोपः” 
इति, तच्च विचारसहम् । कतरि क्यचोऽनुासनविरुद्धसात् । 

धर्मोपमेयरोपेऽन्या 
यथा-- 

ध्यरसि प्रसरति मवतः क्षीरोदीयन्ि सागराः सर्वै। 
न~" 

स्षेपमाः इद्यनुषज्यते । एवमग्रेऽपि । विधवतीति । विध्ुरिवाचरतीदयर्थः । मुख- 
मव्जमिवेति “व्याघ्रा्येस्तद्कणस्तुस्यसयः इति कर्मधारयः । अचेवादिसौरमायोर्छोपः । 
ए्वं॒शशाश्ाङ्वदनाः इद्यादिबहुवीहावप्येतदुदाहरमणं बोध्यम् । उपमेयस्यात्मन 
इति । कर्मक्यचोर्थोगे कर्मेण एवोपमेयलं तसाप्रयोगे तयेति भावः । उक्तादे- 
वेति । क्यजदेः सादृद्यबोघकलन्यवस्थापनादिदय्थः । अनुश्चासनविर्द्त्वा- 

1. विधवतीति । विधुरिवाचरति विधवति विधुसष्दो मवति ॥ 

2. मुखाञ्जमिति । 'सुखसमन्जमिव इति विरहे “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्र- 
योगे इत्यनेन समासः । अयं समास उपमानोपमेययोः स्मानलिङ्गत्वे एव भवति 
विभिन्नलिङ्त्वे मयूरव्यं ्कादित्वात्समाप्तः स च रूपकरूप इति रेखरादो सितम् ॥ 

8. सहस्रायुधमिति । अत्र “उपमानादाचारेः इनेनोपमानवाचक्नात्सहसाञुषमिति 
कमेपदादाचारेऽथ क्यच् । आचारोऽतर दुजेयत्वादिः । तथा च सहस्ायुधमिवात्मानमा- 
चरतीत्यथीदात्मा्रोपमेयः । यचपीह स इति तच्छब्देन साक्षादुपात्तः कर्तैवोपमेयस्रथापि 

कर्मखेनोपमेयभूत आत्मा करमैत्वेन नोपात्त इति यथोक्तोदाहरणम् ॥ 
4. कतेरीति । “उपमानात्-> इति श्चाञ्चेण कर्मण्येव क्यचोऽनुशचाखनादिलर्थः ॥ 
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अत्र क्षीरोदमिवात्मानमाचरन्तीद्युपमेय आत्मा साधारणधर्मः 

सुङ्खता च टुसो । 
त्रिरोपे च समासगा ॥ २२॥ 

यथा- 

"राजते भ्रगरोचना । 
अत्र मृगस्य सोचने इव चञ्चले रोचने यस्या इति समासे उप- 

माप्रतिपादकसाधारणधर्मोपमानानां खोपः | 

तेनोपमाया मेदाः स्युः सप्रविश्तिसंख्यकाः | 
पूर्णां षडा ठप्ता चैकविंरतिविधेति मित्वा सपविंरतिप्रका- 

दिति । अुशासनाभावादिलर्थः । चिलोपे घर्मोपमानेवादिरोपे । समास इति | 
अच्र रोचनपदसैव समासते छोपो विदितः! अन्ययोस्तु गम्यमानलम् । तेनेति 
उक्तम्रकारप्रपनचेनेदयथेः 1 एकविदातिविधेति । धर्मलोपे दश, उपमानलोपे दवै, 

तासन तातान जमनम 

1. ग्रारो चनेति । गलोचने इव सोचने यस्या इति विदे नसप्तम्युपमानपूर्वं पदस्य 
वृहुनीहिरुत्तरपदलोपश्चः इति वात्तिफैन बहुव्रीहो उपमानवाचके 'सरगोचनेः इति 

सक्षम्यन्ते पूर्वपदे “लो चने" इत्युत्तरपदस्य लोपः । एवं च ल्ोचनेत्युपमानस्यानुल्ाप्तनिक- 
इवदाब्द-चञ्चर्त्वलक्षुणसाधारणधर्मयोश्चच्छिको रोप इति विलोपे समासगा ! यचप्यत्र 
लोचनपदसेवोपमानवाचकत्वं तथाप्यवयवधमेण समुदायस्य व्यपदेशचान्छ्रगरोचनपदस्यो- 
पमानपूर्वंपदत्वमवधयम् । °अनेकमन्यपदायथे इति सूत्रेण समानाधिकरणानामेव बहुत्री- 

दिविधाने क्रविदुत्तरपदल्ोपाथं कविद्यधिकरणानामपि वहुतरीहिविधानाथयुत्तरपदलो- 

यार्थ च (सप्तमी इत्यादिवातिकारम्भः । तत्र सप्तमीपूर्वपदसय यथा--कण्डेसयः का- 
कोऽस्य कण्ठेकालः । 'समू्मस्तकात्- इति सप्तम्या अलुक् । पदयोः सामानाधिकरण्याद् 
वहुजीदौ सिद्धेऽप्युत्तरपदलोपाथैम् । उपमानपूर्वपदस्य यथा--उद्टूुखमिव मुखमख 
उष्रूखुखः । अवयवधर्मेण ससुदायस्य व्यपदेश्चाद् उदटूसो पमानतेल्युपमानपू्वं उष्रखुखज्चब्दः । 
उपमानो पमेयदृत्तित्वात्पदयोवेययिकरण्यमिति बहुव्रीह्य्थसृत्तरपदलयेपाथं च वचनमिति 

भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् । खगपदस्य तघछोचने लक्षणेति मत्ते ठु नेदमुदाहरणम् ॥ 
2. एकविशतिविधेति । प्रायोऽभिप्रायमेतत् । तथादि-“कोकिरु इवार्पति कोकि- 

लारापिनीः इत्यत्र "करत्॑युपमानेः इति णिनिप्रलये, (च्चा पुरुषः सोऽयं यः स्वहितं 

नैव जानीते" इत्यत्र चच्ना वृणपुरष इवेसिन्नथं “इवे प्रतिकृतोः इति कन्प्रयये ्ुम्म- 
नुष्य" इति उन्विधाने, (आह्ादि वदनं तस्याः रारद्राकारदाङ्कतिः इत्र आचारक्िपि 

पदान्तरेण प्रतिपादिते समाने धर्मेऽपि वाचकलुप्ता संमवति । व्यच्चोराणामसखय च समा- 
गमो यच्च तेर्वधोऽस कृतः । उपनतमेतदकस्ाद्यसीद्धत काकतालीयम् ॥ इत्यत्र काकता- 
लदब्दौ वृत्तिविषये काकतारुस्मवेतक्रियावतिनो । तेन काकागसनमिव तालपतनमिव 
काकतालमितीवा्थे "समासाच तद्विषयात् इति ज्ञापकात्ुप्युपेति समासः । उभयत्रो- 



द्रमः परिच्छेदः । ८७ 

रोपम्ा । एषु चोपमाभेदेषु मध्येऽटुप्तसाधारणधर्मषु भेदेषु विदोषः म्रति- 
पा्ते- 

एकरूपः कचित्कापि भिन्नः साधारणो गुणः ॥ २३ ॥ 
भिन्ने बिम्बादुषिम्बत्वं शब्दमात्रेण वा भिदा । 

एकद्पे यथा उदाहृतम्-- “मधुरः सुधावदधरः- इत्यादि । 
निभ्बम्रतिविम्बसवे यथा-- 

'मह्लापवजितेसतेषां शिरोमिः रमश्रुलेर्महीम् । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षोद्रपटरेरिव ॥ 

ओपम्यवाचिखोपे दवे, वर्मवादिलोपे च द्वे, उपमेयलोपे घमो पमेयलोपे धमं वादुपमा- 
नलोपे चेकैकेव्येकविराति विधेदर्थः । एकरूप इति । जातिवन्नानाव्यक्तिष्वेक एव । 
गुणादिरित्युपाधिशक्तिवादिमतेनेदम् । यद्रा एकजातीय इयर्थः । एवं च क्चि- 
देकजातीयत्वेन कचित्सादद्यत्वेनेक्नो प्चारादुभयच्रत्तित्वं विवक्षणीयम् । गुणः साध- 
म्यम् । भिन्ने भिन्नरसाधारणधर्मे । बिम्बखय साददयसख अनुबिम्बलं प्रणिधानगम्य्- 
खम् \ एकध्मेखेकशब्देनोपादानं प्रायेण क्रविच्छब्देनाप्युपादानं संभवतीव्याद-- 

शाब्द मानरेणेवेति । कमेणोदादरति-मधुर इति । एतद्णेकत्वे । क्रिथेकत्व 
यथा--छ्वीव गच्छति षण्डोऽयं वक्त्येषा खी पुमानिव । भद्टेति । मष्टेन बाणवि- 

(0 

रोषेण अपवजितैः छृततैः । तेषां यवनानाम् । तस्तार छादयामास । सरथा मधुम- 

पेयं कमेण देवदन्तागमनं चोरसमागमश्च । तेन देवदत्त चोरसमागमः काकतारूसमा- 

गमसद्ृद्च इति फकति । ततः (काकतारमिव काकताीयम्? इति दवितीयसिननिवाथं 

'्समासाच् तद्विषयात्? इति छः । ततश्च पतता ताक्फठेन यथा काकस्य वध एवं समा. 

गततैशरेदेवदत्तस्य वध इति तत्त्वम् । यदाह भगवान्माष्यकारः--“एवं ताहि द्वानिवा्थो 

काकागमनमिव ताल्पतनमिव काकतालं काकतालमिव काकताऊीयम् इति । एतच्च 

विव्रतं माष्यप्रदीपता--^तत्र काकागमनं देवदनत्तागमनस्योपमानम् ;› ताकपतनं दस्यूप~ 

निपातय । ताखेन तु यः काकख वथः स देवदत्तस्य दस्युना वधस्योपमानमिति" इति ॥ 

अकसादुपनतत्वं च समानो धर्मः । तदाह वृत्तिकारः --“अतकिंतोपनतं चित्रीकरणसु- 

च्यते इति । ततश्चात्र काकागमनताख्पतनसमागमरूपसय परतत्तालकृतकाकववरूपच 

नोपमानस्यानुपादानास्रलयया्ोपमायासुपमानलोपः समासाथोप्मा्यां वाचकोपमानलेपे 

द््टग्यः । 'पट्पटुदेवदत्तः? इल्यत्र “प्रकारे युणवचनस्यः इत्यनेन साद्ररये दिमौवे (कमे- 

यारयवदुत्तरेषुः इनेन समासे धमैठक्तयम् । यो दि साख्ादिष्वपड्धरेव पट्धवदभिनयति 

स उच्यते पटपड्धरिति । पटसद्् इत्यर्थः । विस्तरस्तु रसगङ्गाधरादावनुसं धेयः ॥ 

1. बिम्बग्रतिबिम्बेति । वस्तुतो भिनत्रयोरप्युपमानोपमेयधमेयोः परस्परस्ाद्दयाद- 

भिन्नयोः श्रथयपादानं विम्बधरतिविम्बपदवाच्यम् । लोको दि दपैणादो विम्वाल्तिविम्बस्य 

मदेऽपि मदीयमेवाच्र वदनं संक्रान्तमिदयमेदेनाभिमन्यते । अन्यथा दि प्रतिविम्बदद्चैने 

करशोऽदं स्थढोऽदमिल्याचभिमानो नोदियात् ॥ 
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अत्र 'दमश्रुकेः" इत्यसय 'सरघाव्यातैः' इति दष्टान्तवस्तिविभ्वनम् 
शब्दमात्रेण भिन्नत्वे यथा-- 

“सरं विधाय नयनं विकसितमिव नील्मुत्परं मयि सा | 
कथयामास शाङ्गी मनोगतं निखिलमाकूतम् ॥ 

ञत्रैके एव ॒स्ेरत्वयिकसितत्वे प्रतिवस्तृपमावच्छन्देन निर्दिष्टे । 

एकदे श॒विवर्तिन्युपमा वाच्यत्वगम्यते ॥ २४ ॥ 
भवेतां यत्र साम्यख 

यथा-- 
ननेत्रेरिवोखकेः पञ्चेमसेरिव सरःश्रियः | 
पदे पदे विभान्ति स चक्रवाकैः सनैरिव ॥ 

जन्ोतपलादीनां नेत्रादीनां साद्दयं वाच्यं सरःश्रीणां चाज्ञनासाम्यं 
गम्यम् । 

कथिता रसनोपमा । 
क्षिका ताभिव्यौतैः क्षौद्रपरलेरमधूत्पत्तिस्थानेः "मौचाक' इति प्रसिद्धैः! इमश्चुै- 
रिव्यस्येति । द्न्तारंकारे यथा वाक्या्थयोरिवायभावात्साद्दयं प्रणिधानगम्यं तथा- 
त्रापि दृमश्चुसरघयोः । अत्र दयामखविरोषः साद्दयहेतुः । एवं च (साहदयहेतू गुण- 
क्रिये ` इदस्योपलक्षणतया द्रन्यसखापि साधारणधर्मल्मवगन्तव्यम् । स्मेरमिति । 
आकूतमभिप्रायम् \ एके एवेति । संद्याथोदेकशब्दाद्विवचनासंभवादयं पाठे न 
युक्तः । किं तु “अ्रैकमेव प्रफुषटलं भरतिवस्तूपमावदू विभिन्नाभ्यां स्मेरविकसितश्र- 
व्दाभ्यां निर्दिष्टम्" इति पाठो बोद्धव्यः । एकक्रियायाः शब्दभेदेनोपादाने यथा- 
“प्रकाशते सुखं तस्या्वन्द्रमा दीप्यते यथा ° नन्वत्र वाक्येक्याभावात्कछथसुपमेति 
चेत्, न । यथा (अमावास्यायां श्राद्धं कुयाद् , रारो श्राद्धं न यौत" इदयत्र॒संभे- 
देनान्यतरवैयथ्य॑सिति न्यायेन राच्रीतरत्रामावासयायां श्राद्धं कुयौदिव्येकवाक्यलं 
तथाच्राप्येकवाक्यलसखीकारात् । प्राचीनैरखीकृतामपि अमाणसिद्धामेकदेशविव- 
विनीुपमामाद--पएकदे देति । यत्र वाक्ये कसयचित्साम्यं वाच्यं कखचिद्भम्यं 
तन्नेकंदेदावतिन्युपमेयर्थः । इर्य चेकदेराविवर्तिरूपकवत्साङ्गसाङ्गिनः साद्द्य एव 
संभवति । नेज्रैरिवेति । अङ्गना इव सरःभ्ियः पदेपदे प्रतिवस्तु वरिभान्ति स । 
अच नेत्रादि्रयमुपमानस उत्परादि्रयमुपमेयस्याद्गम् । रसनोपमामाद--कथि- 

क 

1. रसनेति । यथा खड रसनायां पूर्वत्वमथिगतायाः श्चद्रधग्टिकायाः परमथनावप्तरे 
परत्वं तथैवात्र पूर्वपूवोपमेयस्योपमानत्वसंपादनाय प्रपरप्ाप्िरिति तखम् ॥ 
कमान नाजिम 

१ “मधूत्पत्तिस्थानेः इति पुस्तकान्तरे नास्ति, 



द्शमः परिच्छेदः ¦ ८९ 

यथोध्येषुखमेयख यदि खादुपमानता ।॥ २५॥ 
यथा-- 

| चन्द्रायते शङ्कर्चपि हंसो हंसायते चारुगतेन कान्ता । 
कान्तायते स्पशेपुखेन वारि वारीयते खच्छतया विहायः | 
मारोपमा यदेकस्योपमानं बहु द्यते । 

यथा-- 
'वारिजेनेव सरसी रशिनेव निशीथिनी । 
यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीर्मनोदरा ॥' 

कचिदुपमानोपमेययेोद्रयोरपि प्रकृतत्वं च्दयते- 
"हंसश्चन्द्र इवाभाति जङ् व्योमतङं यथा | 

विमखाः कुमुदानीव तारकाः शरदागमे ॥7 
अस राज्ञो गृहे मान्ति भूपानां ता विभूतयः । 
पुरंदरस्य भवने कल्पवृक्षभवा इव ॥' 

तति । यथोध्वैमिति । प्ोपमायां यदुपमेयसुत्तरोपमायां तस्योपमानता यदि 
स्यादिलयर्थः । इयं साधारणधर्मखाभेदे मेदे च संमवतीति द्विधा । तच्राया यथा-म- 
हीग्रतो वदान्यस्य भारतीवामखा मतिः । चेष्टा मतिरिव खच्छा चेष्टेव गुणसंततिः ॥" 
अच्र खच्छलमेकमेव साधारणो घमः । द्वितीयामाद--चन्द्रायत इति । चन्दर 
इवाचरतीदयर्थः । मालोपमामाद--माखोपमेति । बहित्येकाधिकपरम् । तेन नतां 
हंसमालाः शरदीव गङ्गां मदोषधीर्मक्तमिवात्मभासः । स्थिरोपदेश्चासुपदेशकारेः 
पेदिरे प्राक्तनजन्मविद्ाः ५" ्यादावुपमाद्वयेऽपि मारालमक्षतम् । इयमपि पू्वै- 
वद्धिधा । तव्रा्यामाह-वारिजेनेति । अत्र मनोहरलमेकमेव साद्द्यहेतुः । 
द्वितीया अथा--्योत्त्ेव नयनानन्दः सुधेव मदकारणम् । प्रभुतेव समाष्रष्टसर्व- 
लोका नितम्बिनी ` अचरने्ाचन्दजननादयो विभिन्रधमा एव साध्यानां देतवः । 
उपमेयसख ग्रकृतलसुपमानसप्रकृतलं मआयिकमिदयमिप्रायेणाह--कचिदिति । 
मरकृतल्ं॑वर्णनीयस्मोत्कषधायकत्वेनाकाह्ितलम् ! हंस इति । दंसादय इवः 
चन्द्रादयोऽपि वर्णनीयश्चरत्कारस्योत्कषौधायकत्वेनाक्रह्विताः । “विमलाः इति 
पाठे न रमणीयः, भिन्नलिङ्गतया कुसुदानीत्युपमानान्वयायोग्यलात् 1 तस्मात् “ल~ 

सन्ति" इति पाये द्र्य: । प्राचीनसंमतानाक्षेपोपमादीनुपमाग्रकारान्वैचित्यातिरया- 
नाधायकत्वेनोपेक्षमाण आद--अस्य राज्ञ इति । कत्पदक्षभवाः कल्पद्रक्षोत्पन्ा 

1. माति । यथा काचिन्माला सजातीयैः कुमः काचिच विजातीयेनिमीयते तथेवे- 
यमपि सजावीयेविंजावीयेवा बहुभिरपमानैरिति भावः । एकस्य उपमेयसेल्य्थः ॥ 

१, यथा" पुस्तकान्तरे नास्ति, २. "वस्तुतस्तु प्रकरृतयोरेकधर्माभिसंबन्धरूपतुल्य योगितेवेदं न तूपमा 1 

एवं चात्र ययेवश्चब्दम्रयोगस्तुस्ययोगिताद्योतकलत्वार्थखेन न गौण प्वेयवघेयम् ।! इति मुद्धित पुस्तकेऽधिकमू, 
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अत्रोपमेयभूतविमूतिमिः “कल्पवृक्षभवा इवः इत्युपमानभूता विम्- 
तय आ्षिप्यन्त इत्याक्चेपोपमा । अत्रेव शृ" इत्यस्य भमवनेः इत्यनेन 
प्रतिनिर्देशासतिनिर्देश्योपमा । इत्यादयश्च न रक्षिताः । ए्वविधवै- 
चिच्यस्य सहस्रधा दरीनात् । 

उपमानोपमेयत्वमेकस्येव खनन्वयः ॥ २६ ॥ 
अथादेकवाक्ये । 
यथा-- 

“राजीवमिव राजीवं जरं जरुमिवाजनि । 
चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्रः शरत्ससुदयोद्यमे ॥' 

अत्र राजीवादीनामनन्यसदशत्वपतिपादनाथमुपमानोपमे यभावो वे 
1 

विभूतय इयर्थः ! आकषिप्यन्त इति } कल्पद्रक्षभवाः इति विरोषणेनोपस्थिता 
विभूतय एवाक्षिप्यन्त इयर्थः । एवंविधेति । यथाकथंचिद्रैचिच्यविरोषाणां 
परिच्छेत्तमश्चक्यतया तत्परयोजकप्रकाराणामपि परिच्छेदो न संभवतीति भावः । 
अनन्वयाङंकारमाद-उपमानेति ! नन्वेतद्रसनोपमायासुपमेयोपमायां चातिव्या- 
प्तमत आद-अथीदिति  पारिशेष्यादिष्यर्थः । रसनोपमायां “यथोध्व-- इदय- 
नेन उपमेयोपमायां “पयौयेण-‡ इद्यनेनानेकवाक्यरामादेकवाक्य एवासख विषय 
इति भावः । ननूपमेयोपमायां रयोः इ्युपादानात्कथमतिन्याप्तिरिति चेत्, न ! 
तच्च प्रत्येकपदा्थस्यापि पयौयेणोपमानोपमेयसंभवात् 1 अतन्द्रो निर्मलः \ ननूप- 
मानोपमेयभावो मेद एव संभवति, कथमेकसैव स इत्यत आद-सजीवादीना- 

1. अनन्वय इति । न विचतेऽन्वय उपमानान्तरेण संबन्धो यत्र सोऽन्वयः! स च 

पूणो लश्वेति द्विविधः । पूणैस्तूपमावस्दिधोऽपि ` ध्मवति । यथा--गङ्गा हया 

यथा गङ्गा गङ्गा गङ्गेव पावनी । दरिणा सदृशो बन्धुदैरितुल्यः परो हरिः ॥ युरुवहुरुय- 

राध्यो युरुवद्नोरवं युरो; ॥ डततेऽपि धमैटप्ः पञ्चविधोऽपि संभवति । प्रायुक्तसाषेशोके 

व्यङ्गा राजन्यथा गङ्गा गङ्गा गङ्गेव सर्वदा । हरिणा सदृशो विष्णुविष्णुतुस्यः सदा हरिः ॥ 

गुरुवद्रसास्तेऽसिन्मण्डठे गुरुवटरोः ॥” इति पदान्तरदाने तथा वाचकटप्तः । “रामाय 

माणः श्रीरामः सीता सीतामनोहरा । ममान्तःकरणे निदं विहरेतां जगहरू ॥° इदयत्र 

गेयङसमासयोः 1 एवम् 'लब्रूपुरादतिततरां कुपितः फणीव निगल जातु एृरतनापतिभि 

परीतः । क्रद्धं रणे सपदि दारं दद्यास्यः संरन्धदाश्यरथिदश्च॑महयो ददद ॥* एवं 

दैणस्ुखादावप्यृद्यम् । “अम्बरत्यम्बर् त्समुन्रोऽपि समुद्रति ! विक्रमाकमहीपाङ 

तथा त्वं विक्रमार्यसि ॥2 इत्यत्र वाक्याथवयवेपु तिष्वन्वयेषु धर्मवाचकयोलोपः । सुख्य- 

वाक्या्रत्वनन्वयफङेन निरुपमव्वेन समानधर्मेण प्रयोजितो मारोपभमेव । "एतावति 

प्पन्चेऽसिन्सदेवाुरमानुषे । केनोपमीयतां तज्ज्ै रामो रामपराक्रमः ॥ अत्र वाचक- 

धर्मोपमानां लेपः ॥ 
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वक्षिकः । “राजीवमिव पाथोजम्ः इति चाख सरानुपासाद्भिविक्ो 
विषयः । किं तन्रोचितववदेकशब्दपरयोग एव श्रेयान् । तदुक्तम्- 

“अनन्वये च शब्दैक्यमोचिल्यादानुषङ्धिकम् । 
सिस्तु ाटरानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम् ॥' इति । 
पयोयेण दयोरेतदुपमेयोपमा मता । 

एतदुपमानोपमेयत्वम् । अथाद्राक्यद्रये । 
यथा-- 
“कमलेव मतिर्मतिरिव कमखा तनुरिव विभा विभेव तनुः । 
धरणीव ध्रतिधरतिरिव धरणी सततं विभाति बत य! 
अत्राय राज्ञः श्रीबुच्यादिसदशं नान्यदसती्यभिप्रायः । 
, सद्शायुभवाद्रस्तस्पृतिः खसरणच्यते ॥ २७ ॥ 
यथा-- 

“अरविन्दमिदं वीक्ष खेरुत्ञ्जनमञ्चुलम् । 
सरामि वदनं तस्याश्चारु चञ्चकरोचनम् ॥› 
[0 == -~--^~ ~~~ ~~~ --------- ~~ 

मिति । वैवक्षिकं आरोप्य विवक्षितः ! ननु कारालुप्रासविषयविनिमोकिणाख्य विषयो 
न संभवतीति तद्वाधकोऽयमेव स्यादित्यत आद-साजीवमिति । विविक्तो 
विषय इति । तथा चायं संभवद्िषयान्तरत्वान्न बाधक इति भावः । उचितत्वादु- 
पमानोपमेयाभेदख ज्ञटिति प्रतील्युपयुक्तत्वात् । भ्रेयानतिग्रशस्तो न तु नियतः । 
ओचिल्यास्रारस्त्यात् । आलुषद्धिकमनियतम् । साक्षादेव खयमेव । प्रयोजकं वैचि- 
ञ्याघायकम् । उपमेयोपमामाह--पयायेणेति ! ऋमेणेयथैः । रसनोपमायामेकयेव 
क्रमेणोपमानोपमेयभाव इति तद्वारणाय द्योः" इति । (खमिव कमलम् इत्यादौ 
युगपदेव द्वयोरपमानोपमेयत्वमिति तद्वारणाय प्यीयेणः इति । अत्र सादरयहेत्वभदे 
इदयपि बोध्यम् । तेन “पष्वमिवारणं करतरुं करतरुमिव कोमरु पवम्' इत्यु- 
पमाद्रयव्यवच्छेदः । असां वेचिव्यं दरोयति-अस्य राज्ञ इति । स्मरणा- 
दंकारमाह-सददोति । सदशाजुभवस् स्खतिं प्रति संस्कारोद्रोधकत्वेन कारण- 
त्वम् । संस्वारस्तु वस्त्वुभवादुत्पनः । सद्टरोति । संबन्धिज्ञानादिजन्यस्छति- 
[त 7 

1. उपमेयोपमेति । पूर्ववक्यम्रतिपादितस्ःधारणध्ममेव साधारणधर्म पूर्ववा- 
वयम्रतिपादितेनोपमेयेन पूर्ववाभ्यप्रतिपादितस्योपमानसखोपमा उपमेयोपमा ! उपमेयेनोपमा 
यत्रेति वा ॥ 

2. यथेति । यथा वा--पपूेन्दुना भेघ्रल्वा्वितेन चां सुद्िता इन्दरि वीक्षमाणः । 
विवादद्येमानिख्धूमल्ेखामील्त्कपोकां भवती समि ॥° इति ॥ 

१, ‹भाव्ः' कृ, 
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ध्मयि सकपर- इत्यादौ च स्मृतेः सादृर्यानुमवं विनोत्थापित- 
त्वान्नायमलुकारः । राघवानन्दमहापात्रास्त॒ वैसाददयास्स्मतिमपि स- 
रणारंकारमिच्छन्ति ! तत्रोदाहरणं तेषामेव यथा-- 

धचिरीषमृद्री गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखदतानि सीता । 
तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यरक्षाणि दध्यौ ग्दघरु रामः ॥* 

हूपकं शूपितारोपाद्वि (पो वि) षये निरपहत्वे । 

वारणाय । तेन "भवद्भिमतवस्तून्याकिरन्याः समन्तात्सरसिजदर्तत्प मर्मरं कत्प- 
यन्याः । हतकरूण वयसा जीवनोपायमसयाः स्मरणमविररं ते हन्त संपादयन्ति \ 
इत्यादो संबन्धिज्ञानजन्यस्मरणसय नारकारत्वस् । एवं चिन्ताजन्यस््तेरपि नारु- 
कारत्वमिदयाह-मयीति । स्यृयाद्यव्यभिचारिभावसयोदाहरणमिदम् । वैसाद्द्या- 
्विरुद्वानुभवात्। तेपां राघवानन्दमहापा्राणाम् ! शिरीपेति । गख्द यथा स्यात्तथा 
दध्यौ स्मृतवान्! अत्र वेपरीयसंबन्धेन संबन्धिनो ज्ञानं संस्कायोद्दोधकम् । रूपकाल- 
कारमाद-- रूपकमिति 1 अं 'रूपितारोपात्? इति प्चम्यन्तपाठः प्रामादिकः! अ- 

थीसंगतेः। प्रथमान्तपारस्तु रमणीयःउपमेये उपमानाभेदारो पसेव रूपकतवा्गीकाराद् 
यत्र तत्परयुक्तस्याथीन्तरसय। तदुक्तं चण्डीदासेन रूपकप्रकरणे-अरंकारश्रात्राहयेस्ता- 
दात्म्यारेप इदयवधेयम् इतिर्न चातिसाम्यादपहतभदयोरभेदो रूपकमिति कान्यघ्रका- 
दादसंनात्तदानी मेदप्रतीतेरभावात्कथमादहायत्वम् । वाधकारीनेच्छाजन्यज्ञानसेवादहा- 

यैत्वाद्गीकारादिति वाच्यम् । शाब्द्ख मेदायुभवस तदानीमसत्वेऽपि आनुमानिकस्य 
मानसस्य भेदप्रल्ययस्र स्वात् । ननु गो वाहीकः इद्याद्ावपदह्वतमेदयोरुपमानोप- 
मेययोस्तादात्म्यारोपस्य कथं न रूपकत्वमिति न वाच्यम् । तस विच्छित्तिविरोषा- 
जनकस्वेन रसादयुपकारकलाभावात् । केचित्त-- विषयस्य ग्राड्नि्दरे रूपकस्य व्यव- 
हारः, परनिदेशे तु गौणी व्यवहारः इदयाहुः तन्न । “निमाणक्रं धातुश्वन्िका 
रोकचष्चुषाम् । कीडाग्रहमनज्गस् सेयमिन्दीवरेक्षणा ¢" इदयादो विवय ्राड्निर्द्- 
साभावेऽपि रूपकव्यवहारात् । रूपितस्य अपहवमेदोपमानसयय निरपहवे प्रतिषेध- 
दल्ये विपये उपमेये आरोपस्तादात्म्यारोपो रूपकमिदयर्थः । अत एवोक्तं काव्यप्रका- 

18 ति 7 त, 1 0 क 

क कः 

1. रूपकमिति 1 रूपयल्युपमानोपमेययीरमेदासोपेणेकतां नयतीति रूपकम् । यथा . 
प्युखं चन्द्रः" इत्यादौ सुखलचन्द्रस्वरूपधर्मवत्तयो पसितयोद्धवचन्द्रयोरमेदारोपः ॥ 
कः निम जतन तय दण कमि ७१9 ता क कैन काण ~~ ~ ए 

१. श्भक्रुनगोपनमपद्वः, तत्तः शल्ये चिषये उपमेये रूपितस्योपमानस्यारो पात्तादारम्याध्यादचादुपकना- 
मांकार इव्यथः । ननूपमानोपमेययोर्यदमच॒मवता कथ तादात्म्याध्यास इति चेत्, न आहार्थस्यैव 

तादुश्षणसेपस्य सूपकालंकारत्वसीकारात् ॥" इत्यधिकं पुस्तकान्तरे. २. अव-' इट्यादिः “-अर्थान्त- 
रस्य इत्यन्तः पाटः पुस्तकान्तरे नास्ति, "चण्डीद्ासेनः इति नास्ति पुस्तकान्तरे, ४. न्न 

त्रात्ति~ इत्यादिः '्य उपमानोपमेययोः" इति इदन्तः पाठः पुरतकान्तरे नास्ति. 
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खपित-' इति परिणामाद् व्यवच्छेदः! एतच तत्रस्तावे विवेच“ 
यिष्यामः । (निरपहूवे" इ्यपहुतिव्यवच्छेदारथम् । 

तत्परम्परित साङ्गं निरङ्गमिति च विधा ॥ २८ ॥ 
तद्रूपकम्। 
तत्र 

यत्र कखचिदारोपः परारोषणकारणम् । 
तत्परम्परितं श्िष्टाश्विष्टसब्दनिबन्धनम् ॥ २९ ॥ 
रत्येकं केवरं मालारूपं चेति चतुर्विधम् । 

तत्र छिष्टरन्दनिबन्धनं केवरूपरम्परितं यथा-- 
आहवे जगदुदृण्डराजमण्डलराहवे । 
श्रीनृसिंह महीपा खस्त्यस्तु तव बाहवे ॥' 

अत्र॒ राजमण्डठं नृपसमूह॒ एव चन्द्रविम्बमित्यारोपो राजबाहो 
राहुत्वारेषो निमित्तम् । भर्गंरूपं यथा-- 

'पदमोदयदिनाधीश्चः सदागतिसमीरणः । 
भूमृदावकिदम्भोकिरेक एव भवान्मुवि ॥' 

राकारेण--“रूपकं खादाभेदोय उपमानोपमेययोः" इति । परिणामादिति । अख 
इति शेषः। एतच रूपकपरिणामयोवेैरक्षण्यं च । परिणामे द्यारोप्यमाणस प्रकृतो. 
पयोगित्वेनाप्रकृतलनियतोपमानलसय बाधाद्रूपितपदेन तब्यवच्छेद इति भावः । 
विषय इत्यस्य वाच्य इति विरोषं . बोध्यम् । तेन “रतामृले रीनो हरिणपरिदीनो 
हिमकरः खयं हाराकाया गरुति जकधारा कुवर्यात् । धुनीते बन्धूकं तिर्कुषुम- 
जन्मा हि पवनो बहिद्भोरे पुण्यं परिणमिति कस्यापि कृतिनः ॥' इयादौ निगीणे- 

विषये मुखादौ निष्करड्चन्द्रादुपमानतादाप्म्यारोपरूपातिशयोक्तौ नातिन्या्षिः । 
रूपकप्रमेदानाह- तदिति । कायैकारणमार्वरूपा परम्परा संजाता अस्येति 
परम्प्रितम् । साङ्गं सावयवम् । निरङ्गं निरवयवम् । परम्परितरूपकमाह-यञ्रेति। 
तस्यापि द्वैविष्यमाह-शछिष्टेति । श्छि्टशब्दनिबन्धनमश्िष्टशब्द् निबन्धनं 
चेलर्थः। पुनरपि तख द्रैवि्यमाह--प्रव्येकमिति । चिरक्तभेदयोरेफेकमिदर्थः । 
आहव इति । जगदुक्कृ्टदण्डं यस्मात्तत्संबोधने तथा । इत्यारोप इति । अत्र 
शेषेण रूप्यरूपकयोद्वैयोरेवाभिधानं शब्दसाम्यरूपसाद्दयमूरं प्रथम॑रूपकम् । तेन 
राजमण्डलपदवाच्योपमर्दकलरूपसाददयनिबन्धनं द्वितीयं रूपकमिति भावः । 

1. माङेति । शिष्टं मालारूप परम्परितं ` म. माति । शिष्टं मालारूप परम्परितं रूपकमिलर्थः ॥ 

इति नारित कनयुस्तके. ५. "अत्र~, इत्यादिः “भावः, इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति, 

सारद ४२ 
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अत्र पद्माया उदय एव पञ्चानामुदयः, सतामागतिरेव सदागमनम्, 
मूभृतो राजान एव पर्वैता इत्यायारोपो राज्ञः सूर्यतारोपनिमित्तम् । 

जअश्किष्टरब्द् निबन्धनं केवरं यथा-- 
न्तु वो जल्दद्यामाः शाङ्गज्याघातकर्कश्ाः । 

त्रेलोक्यमण्डपसतम्भाश्चत्वारे हरिबाहवः ॥7 
अत्र त्रैरोक्यस्य मण्डपत्वरोपो ह रिबाहूनां सम्भत्वारोपो निमित्तम् । 
माखारूपं यथा-- 

(मनोजराजस्य सितातपत्रं श्रीखण्डचित्रं हरिदज्गनायाः | 
विराजते व्योमसरः सरोजं कपूरपूरमममिन्दुनिम्बम् | 

अत्र॒ मनोजाद् राहुत्वा्यारोपश्चन्द्रविम्बसय सितातपत्रलाचारोषे 
निमित्तम् । स्तत्र च राजञ्चनादीनां राहुत्वाचारोपो राजमण्डलादीनां 
चन्द्रमण्डरुत्वायारोपो निमित्तम्, इति केचित् । 

अङ्गिनो यदि साङ्गख रूपणं साङ्गमेव तत् ॥ २० ॥ 
समस्तवस्तु विषयमेकदेशविवति च । 

तत्र 
आरोप्याणामशेषाणां शाब्दत्वे प्रथमं मतम् ॥ २१॥ 

ग्रथ समस्तवस्तु विषयम् । यथा-- 
“रावणावग्रहङ्कान्तमिति वागमृतेन सः 
अभिव्रष्य मरुत्सखं कष्णमेव्िरोदपे ॥' 

अत्र कृष्णस्य मेघत्वारोपे वागादीनामम्रतत्वादिकमारोपितम्। 
मा १५०८५७०७५७५८०५११५ ०५५० ००५१०५१० 

पद्यायाः संपदः । उदय उपाजनम् । पद्यपक्षे पकाश्चः। राजमण्डखादीनां सरूपश- 

व्दवाच्य्वं साम्यं प्रसिद्धमारोपकारणम् । बाहुराह्वादीनां ठु ताद्शधमोौन्तरमप्रसिद्ध- 
मिलयसरसः केचित्” इद्यनेन सूचितः। साङ्गरूपकमाह-भङ्किन इति । रूपणसु- 
पमानतादात्म्यारोपः । तख द्ैविभ्यमाह--समस्तेति। समस्तानि वस्तूनि आरोप्य- 
माणानि विषयाः शब्दोपात्तानि यत्र तत््। आरोप्याणामिति 1 बहुवचनमविवक्षि- 
तम् । सूत्रे लिङ्गं संख्या कारश्चातच्राणिः इति न्यायात् । तेन “दन्तांद्यके ररारीभि- 
स्तस्या भाति मुखाम्बुजम्” इत्यादेः संग्रहः । शाब्दत्वे शब्दोपात्ततवे । रावण एवा- 
वम्रो वृष्टिप्रतिबन्धकरस्तेन छ्ान्तम् । वागण्तेन वाग्जटेन । अभिद्रष्य प्रीणथिला, 
पक्षे अभिषिच्य । मरह्व एव सयं व्रीह्यादि । कृष्णो विष्णुरेव मेघः । अत्र 
कुष्णोऽङ्गी, वागायज्गम् । मेघलारोपवत् मेवलारोपसख शाब्दलवत् अम्रतलाद्यारोपित- 

[1 

१. शश्वद्, इति नास्ति क-ख-पुस्तकयोः. २. “खूपं" इति नास्ति क-पुस्तके, ३, एषु च' घ. 
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यत्र कस्यचिदाथत्वमेरकद शविवति तत् । 
कस्यचिदारोप्यमाणसख । यथा-- 

“रवण्यमघुभिः पूणेमाखमसा विकस्वरम् । 
रोकरोचनरोरुम्बकदगभ्बैः केन दीयते ॥ 

यत्र खवण्यादो मधघुत्वारोपः शाब्दः, मुखस्य पद्मलायारोप आर्थः। 
न चेयमेकेदेशविविन्युपमा विकखरतवधर्मघारोप्यमाणे पे मुखतयाः 
वतेमानान्युखे चोपचरितत्वात् । 

निर्ग केवरस्थैव रूपणं तदपि द्विधा ॥ ३२ ॥ 
माराकेवसरूपत्वात् 

तत्र मारष्पं निरङ्गं यथा- 

'निमाणको शङ धातुश्वन्िका रोकचक्चुषाम् । 
क्रीडागृहमनङ्गस सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥ 

लसय चाब्दलम्। एकदेराविवर्विसाङ्गरूपकमाह-यत्रेति ! आर्थलमर्थवराटभ्यलम् । 
"कस्यचित्" इदयनेनान्यस्य रान्दवलाभः ! श्रौता आथश्च ते तस्मिननेकदेराविवरसिं 
तत्? इति काव्यप्रकाशदशेनाच्छाब्दलस्याप्येतद्क्षणवटकत्वं बोध्यम् । येरम्बो 
भ्रमरः} “इन्दिन्दिरस्व॒ रोरम्बश्वश्चरीको मधुव्रतः इति हारावटी । न चेयमिति । 
समभिन्याहूतपदार्थस्य मुख्यया व्ृच्यान्वयसंमव एवैकदेश्विवरतिनोरपमारूपकयो- 
रन्यतराङ्गीकारे बीजम् । “मुखपद्यं विकखरम्” इल्युपमाङ्गीकारे क्रिया विरोषशाठि- 
तरूपविकखरलस मुखे बाधात्कान्ति विशेषे लक्षणाप्रसङ्गः ! “सुखमेव पद्यम्? इति 
रूपकाङ्गीकारे तु विशेष्ये प्च विकखरत्रस्य मुख्यया दृ्त्यान्वयः संभवति । 
'दन्त प्रभापुष्पचिता पाणिपह्वशेभिनी ! केशपाश्ालिद्न्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ४ 

इयत रूपकाङ्गाकारे भूषणादिकृतश्ोभाविद्येषस्य रतायां बाधाच्छोभामात्रे रक्ष- 
णाप्रसङ्गः। उपमाङ्गीकारे तु सुद्यया वृच्यान्वयः संभवतीति । एताद्शं विशेष- 
मवलोक्येव केचिदेकदेश विवर्ति नीमुपमामेकदेराविवर्तिरूपक एवान्तभौवयन्ति । 
केवलस्येव न तु साङ्गख । तदपि निरङ्गरूपकमपि। माछेति। माखारूपलात् केवल- 
रूपलाचेदयर्थः । निमणकैौश्चले वरा्गनारुष्िव्युत्पत्तिः । सौन्दयातिशयसंपादक- 
लमेवानयोः साम्यं तन्मूखक एवायमारोपः । अत्रेन्दीवरेक्षणाया एव रूपणं न तु 

1. एकदेरोति । एकसिन्देदऽशे विवर्तनाद् बिरेषतो वतरैनात् अथौदारोप्यमाणसख 
सर्वत्र शब्दवद्लभ्यत्वे एकांशेऽथेवदरभ्यत्वस्य विशेषस्य सद्धावदेकदडविवतींति 

साथेकृमभिधानम् ॥ 
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केवरं यथा-- 
दासे कृतागसि मवेदुचितः प्रभूणां 

पादप्रहार इति सुन्दरि नात्र द्ये | 
उयरकटोरपुरकाङ्करकण्टकमे- 

येत्सियते खदु पदं ननु सा व्यथामे॥ 
तेनाष्टो रूपके भिदाः । 

धचिरंतनेरुक्ताः इति रोषः । कचित्परम्परितमप्येकदेश निवि 
यथा-- 
“संज्ञः क्ष्मासौ विदः समिति विजयते माल्वाखण्डङ्स ॥ 
अत्रार्थः क्ष्मायां महिषीत्वारोपः खङ्गे सौविदछत्वारोपे निमित्तम् । 
अस भेदस्य पूर्वैवन्माखरोपत्वेऽप्युदाहरणं मृग्यम् । 

दृश्यन्ते कृचिदारोप्याः शिष्टाः सङ्गेऽपि रूपके ॥ ३३ ॥ 
तत्रैकदेशविवर्ति शिष्टं यथा मम-- 
८करमुद्यमदहीधरस्तनाग्रे गछिततमःपटरंश्चुके निवेद्य । 
विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेचदिशो सुखं खधांञ्यः ॥' 
समस्तवस्तुनिषयं यथा--अत्रैव “विचुम्बति-- इत्यादौ चुचुम्ब 

तदङ्गसयापि । दासे इति ! मानिनीं प्रसादथितुसतत्पादादतस्य नायकस्योक्िरियम् । 
अत्र पादप्रहारे । चदु पद्मिति । (तवः इति रोष» । तव पादप्रह्ारेऽपि मम पुल- 
को भवति, तथापि मयि तव कोष इति भावः! सौविदष्टोऽन्तःपुरपाख्कः कञ्चुकी । 
क्ष्मायां महिषीलासेपो राजभोग्यवरूपसाम्यमूलकरः 1 श्ृग्यमिति । शत्रं पितं 
दम्बरद्याच्रवख श्रीखण्डचित्रं हरितोऽबलायाः । विराजते चार् नभःसरोजं कपूर- 

पूरम्रभमिन्दुविम्बम् ॥ अत्र शम्बरशात्रवदि राजलाथारोप आर्थश्चन्द्रनिम्बसख 
सितच्छन्नलारोपो निभित्तम् । करमिति । करं किरणमेव हस्तम् ¦ प्मोद्यादेरेव 
पद्मोदयादिश्चब्दस्येव । द्वयो रूप्यरूपकयो राजादिसूयांयोः । नन्वत्र शब्दसाम्य- 

1. अष्टाविति । रूपकं तावत्रिविधम्--साङ्ग निरङ्गं परम्परितं चेति। तत्र साङ्गं सम- 

स्तवस्तुविषयम् , एकदेङाविवति चेति द्विविधम् । निरङ्गमपि केवरं माङारूपं चेति द्विवि- 

धम् 1 परम्परितं तु श्िष्टाशिष्डब्दनिबन्धनतया द्विविधं सस््रलेकं केवरं मालारूपं चेति 

चतुविधमिति संकल्नेऽथै रूपकमभेदाः ॥ 
2, खज्ग इति 1 एतत्पादत्रयं तु “पर्यङ्खो राजलक्ष्या हरितमणिमयः प रुषाग्बेस्तरङ्गो 

अञ्मप्रलयार्थवक्षोख्णविजयकरिस््यानदानाम्बुपद्रः । सङ्कामत्रासताम्यन्मुररूपतियश्चोदंसनी- 

रम्बुवा हः- इति ॥ 
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हरिदबलामुखमिन्दुनायकेन" इति पठे । न चात्र शिष्टपरम्परितम् । 

तत्र हि* भ“मूमृदावलिदम्भोकिः- इत्यादौ राजादौ पर्वैत्वाचारोपं 
विना वणैनीयख राजादेर्वम्भोलितादिरूपाणं सर्वैव सादृदर्यामावा- 
द्संगतम् । तर्हिं कथं 'पञ्नोदयदिनाधीशः- इत्यादौ परंपरितम्, 

राजादेः सूयीदिना साद्य तेजघितादिदेठुकस्य संभवात्-इति न 
वाच्यम् । तथा हि-राजादेस्तेजखितादिदेठुकं सुव्यक्तं साददयं न 

तु प्रङृते विवक्षितम् । पद्मोदयादेरेव द्वयोः साधरणधर्मतया विवक्षित- 

त्वात् । इह तु महीधरादेः स्तनादिना सादृश्यं पीनोतुज्गत्वादिना सु- 

व्यक्तमेव-इति न शिष्टपरम्परितम् । कचिःसमासाभावेऽपि रूपकं 

दद्यते-- 
मुखं तव कुरङ्गक्षि सरोजमिति नान्यथा ॥ 

कचिद्वेयधिकरण्येऽपि यथा- 
'सोजन्याम्बुमरुखधली सुचरिताटेख्यद्ुभित्तिगुण- 

ज्योत्लङ्ृष्णचतुर्द्॑ची सरकूतायोगश्वपुच्छच्छरा । 
येरेषापि दुराशया कलियुगे राजावढी सेविता 

तेषां श्ूछिनि भक्तिमात्रघुरभे सेवा कियत्कौ्कम् ॥' 

हदं मम । श्त केषांचिद्रपकाणां शब्द ्े षमूरत्वेऽपि रूपकविरो- 
षत्वादर्थारंकारमध्ये गणनम् । एवं वक्ष्यमाणारंकारेषु बोध्यम् । 

विवक्षावदात्परतिद्धतेजखितादिरूपसाम्यविवक्षायास्तु त्रेखोक्यमण्डपस्तम्भाः' इ- 

लादौ तु दी्षलपीवरलादिसाम्यसंभवेनात्र तन्मूलक एव सम्भलायारोषोऽस्तु 

न्रेरोक्यादो मण्डपत्वायारोपस्य तत्कारणत्वखीकारेण किमिति चेत्, न । सम्भा 

यथा मण्डपभारसहिष्णवस्तथा हरिबाहवननैलोक्यभारसटि्णव इति साम्यसयेव प्रकृते 

विवक्षितत्वात् । तच्च तरैरोक्यादौ मण्डपत्वायारोपं बिना दुर्बोधम् । समासाभाः 

वे ऽपीति । अत एव दण्डिना व्यस्तं समस्तं व्यस्तसमस्तं॑चेति त्रिविधं रूपकमु- 

तम् । भरूकतया' इद्यभेदे तृतीया । अन्यथा तादात्म्यारोपो न स्यात् । सखचरितमे- 

वाटेख्यं चित्रम्, युभित्तिराकाशकुञ्यम् । सरलता कौटिल्यराहिदयमेव सररुता 

दाक्षिण्यम् । तस्या योगे श्वपुच्छच्छटा कुक्कुरखाङ्गूखङुण्डली । भक्तिमाचयुरुभे केव 

यापि भक्तया आप्ये । अन्न केषांचिदिति । साधनख षस शब्दारंकारत्वेऽपि 

साध्यत्वेन प्रधानखाथीरक्रारमभ्ये गणनमिति भावः । वक्ष्यमाणानां शेषापहवादी- 

१. हि" इति कपुस्तके नारित. २. “-रूपण' ख-घ- ई. "असंभवात्, ख-घ. ४. (छाः 

द्विणि" क. ५ “इदं मम" इति क-ख-युस्तकयोनास्ति, ६. अत्र॒ च' घ. 
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अधिकारूटवैशिष्टयं रूपकं यत्तदेव तत् । 
तदेवादिकारूढ्वेरिष्टयसंक्कम् । यथा मैम-- 

८इद् वक्रं साक्षाद्विरदितकण्ङ्कः शचद्धरः 
सुधाधाराधारश्िरपरिणतं बिम्बमधरः 

द्मे नेत्रे रात्रिदिवमधिकञशोभे कुवल्ये 
तनुरेवण्यानां जरुधिरवगाहे सुखतरः ॥' 

अत्र करङ्कराहित्यादिनाधिकं वैशिष्टयम् । 
विषयात्मतयारोप्े प्रकृता्थोपयोगिनि ॥ ३४ ॥ 
परिणामो मवेत्तल्यातल्याधिकरणो दिधा । 

आरोप्यमाणस्यारोपविषयात्मतया परिणमनात्रिणामः | 
क इ 

नाम् । अधिकारूढवेिध्यं रूपकमाह-अधिकारूदेति । अधिकमलयर्थमारूढं 
वेदि्थं विशेषणं यत्र तदि दर्थः! उुधाधाराधार इति बिम्ब विशेषणम् । कलङ्क 
रहितत्वादिविरोषणं चन्दरादेरत्यन्तासंमवीति तत्र तदारोपणादधिकारूढवैरिषयम् । 
नकलङ्कराहिदयादिनाः इत्यभेदे तृतीया ! परिणामारंकारमाह--विषयात्मतयेति | 
्रकृता्थोपयोगिनि वस्तुनि विषयतादात्म्येनारोप्ये सति परिणाम इयर्थः । प्रस्तुत- 
श्रयोजनस्राघनत्वेन प्रसिद्धिरेव भ्रकृतार्थोपयोगित्वम् । रूपके सदशवस्तुनस्तादात्म्यं 
विषये भासते । इह तु सजातीयफरसाधनतया विषयस्य तादात्म्यमारोप्यमागे 

भासत इति वेशेषः ! तुस्याधिक्रणः समानाधिकरणः । सच समानविभक्तिक- 

पदट्वये प्रयोज्यः \ विभिन्नविभक्तिकपदट्यप्रयोञ्यो व्यधिकरण एव तुत्याधिकरणः । 
संज्ञावीजमाह-आरोप्यमाणस्येति । परिणमनात् परिणतबुद्धिबिषयीकरणात् । 
बुद्धेः परिणामश्वानाहार्यत्वे सति धारावाहिकत्वम् । रूपके ह्यादाय एव सकृदभेददुद्धिः, 
अनन्तरं साघम्यप्रतीतिरेव न त्वभेदबुच्यन्तरम्। इह तु वस्तुनोरेककायैकारित्वेना- 
व्यन्ततिरस्ृतमेदयोरभेदप्रतीतिघारेति भावः । इह प्रायेण भवदर्थं करोलयर्थस्य 
॥ 2 

1. परिणाम इति । अत्राहुः रेखरकाराः-उपमानप्रतियोगिकाभेदो रूपकम् । 
उपमेयप्रतियोगिकाभेदः परिणामः । प्रतीपवत्तत्राभेदे उपमेयप्रतियोगिकलत्वतात्पयंमाह्कं 
पक्ततकारयोँपयोगः ! न तु तच्छरीरेऽख प्रवेशः । एवं च यत्रोपमानस्य सख्ात्मनैव म्रकृत- 
कार्योपयोगो यत्र चोदासीनता तत्र रूपकमेव । इत्थं च परिणामो विरेषणसमासायत्तः । 

रूपकं मयूरव्यं सकादिसमासायत्तं 'सुखचन्दर' इत्यादौ । यदि तु चन्दरसुखमिति विप्रयुज्यते 
तदा विश्चेषणस्तमासायत्तमपि रूपकमिति । परे तु--उपमानोपमेयपदानासुपमानग्रतियोनि- 

काभेदसंसरगेण बोधकानां “मयूरव्यंसकादयश्च इति समासेन विशेषणस्तमासवाधाचन्द्रसु- 

खमिति प्रयोग एव नेति वदन्ति ॥ 
॥ 

१. ^संज्चरूपकम्, घ. २. ममः इति नास्ति क-पुस्तक्र. 



दामः परिच्छेद; । ४९९ 

यथा-- 

“सितेनोपायनं दूरादागतस् `कृतं मम । 
सनोपपीडमा षः कृतो चूते पणसया ॥ 

अन्यत्रोपायनपणौ वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते । अत्र तु नाय- 
कसंभावनूतयोः सिताश्षेषरूपतया । प्रथमाय वैयधिकरण्येन प्रयोगः, 
द्वितीये सामानाधिकरण्येन । रूपके “मुखचन्द्र परयामि' इत्यादा- 
वारोप्यमाणचन्द्रादेरूपरज्ञकतामात्रम्, न तु प्रकृते दरैनादावुपयोगः । 
इह तुपायनादेविंषयेण तादार्म्यं प्रकृते च नायकसं मावनादावुपयोगः । 
अत एव रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेणान्वयः । अत्र तु तादा- 

द ( 9 | ए (^, 
त्म्येन । (दासे कृतागसि- इत्यादो रूपकमेव; न तु परिणामः । 

वा धातोः प्रयोगः । तत्र भवदयर्थसखय प्रयोगो यथा--तिरस्करिण्यो जलदा 
भवन्तिः । अत्र योषिद्वात्रावरणरूपग्रस्तुतप्रयोजनसाधनत्वेन प्रसिद्धे पटविरोषं 
आरोप्यमाणे तत्साधनसख जलदस्य तादात्म्यारोपः। यथा वा--“मन्दौ गन्धवहः 
क्षायो वहिरिन्दुश्च जायते । चचौ चन्द्नपद्कस्य शच्रघातः ग्रवासिनाम् ॥° अर 
देददाहादिरूपप्रस्व॒तप्रयोजनसाधनत्वेन प्रसिद्धे वस्तुनि क्षारादावारोप्यमाणे तत्साघ- 

नस गन्धवहादेर्विषयसय तादात्म्यारोपः । करोदयर्थप्रयोगे परिणाममाई-स्मिते- 
नेति । तृतीयाच्राभेदे । उपायनं यैण्यादि प्रीदर्थं॒दीयमानं द्रव्यम् । स्तनोपपीडं 
स्तनाुपपीडय । तत इदयत्र कृत इति पाठो न रमणीयः । कथितपदलदोषभ्रसङ्गात् । 
पराजये एतदातव्यमिलद्गीङृतं' दरव्यं पर्णः । आसेप्यमाणयोः अरकृतोपयोगित्वेन 
प्रसिद्धि बिषयतादात्म्यारोषं चोपपादयति--अन्यज्ञेति । संभावनान्तरदूतान्तरयो- 
रिलय्थैः । उपयुज्येते हेतू मवतः। अचर स्विति । प्रस्तुतयोरिललय्थः । सिता्ेष- 
रूपतया सिताशेषतादात्म्येन उपयुज्यते इ्यन्वयः । उपयोगित्वेन प्रतीयेते इति 
तदर्थः । रूपकादख मेदमुपपादयति--रूपक्रे इति । उपरज्ञकलमात्नसुपलक्षण- 
लमेव । यथा "आह्ादकं चनं पदयामिः इलयादावाह्यदकलसख दशेनाजुपयोगितवे- 

नोपरक्षणत्वं तथेहापीति भावः ! न स्विति । चन्द्रस्यदशनयोग्यत्वेऽपि यथाह।द्- 

दिसाधनत्वेन प्रसिद्धिनं तथा दरौनाधनत्वेनेति भावः! प्रृते चेति । चकार- 

स्योपयोगश्रेन्वयः । ननु युखचन्द्रः अकाद्यतेः इत्यादो चन्द्रदेरारोप्यमाणखं 

तरकारासाधनत्वेन प्रसिद्धिरसतीति परिणाम्रसङ्ग इयत.आद--अत एवेति । परि- 

णामलक्षणे “विषयात्मतयाः इद्यस्य निवेशादियर्थः । अवच्छेदकलमात्रेण विषय 

व्यावसंकलमात्रेण, न तु विषयातादाल्येन । अन त्विति । परिणामे लिलर्थः । 

ननु "दाच कृतागसि- इत्यादौ पादभेदनरूपकायेसाघनत्वेन प्रसिद्धस्य कण्टकस्य 
(0 

१, 'माल्यादि" पु्तकान्तरे, २, "आश्चेषरूपतयेति । म्रयुन्यत इद्यन्वयः इति युस्तकान्तरेऽधिकम्, 



९५००७ सादित्यदपणे 

आरोप्यमाणकण्टकस् पादभेदनका्येस्यापरस्तुतस्वात् । न॒ खड॑तत्क- 
स्यचिदपि प्रस्तुतकाथेख धटनार्थमनुसंधीयते । 

अयमपि रूपक्वदधिकारूढ्वेिष्टयो दस्यते । यथा-- 
(वनेचराणां वनितासखानां दरीगरहोत्सङ्गनिषक्तभासः । 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैरुपूराः सुरतप्रदीपाः ॥१ 

यत्र प्रदीपानामोषध्याततया प्रकते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनारो 
उपयोगोऽतेकपूरत्वेनाधिकारूढवैरिष्टयम् । 

संदेहः ्रकृतेऽन्यसख संचयः प्रतिमोस्थितः ॥ ३५ ॥ 
शद्धो निश्वयगर्भोऽसो निश्वयान्त इति तरिधा । 

यत्र संश्चय एव पयेवसानं स शद्धः । यथा-- 
किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धित्रा नवा वह्री 

वेखाप्रोच्छलितसय किं रुहरिका खावण्यवारांनिषेः । 
उद्वाटोत्ककिकावतां खसमयोपन्यासविश्रम्भिणः 

किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्रङ्गारिणः ॥' 

पुरुकाङ्करत्वेनारोप इति परिणाम एवेयत आद-दासे इत्यादो । अप्रस्तुत- 
त्वादिति । मानभङ्गस्ैव तत्र प्रस्त॒तलादिति भावः। नयु प्रस्व॒तघटकखापि प्रस्तु 
तलमियतः पादभेदनमपि भस्तुतमत आद- न खटिविति ! तसादमेदनं घटना- 
थमपीदयपेरन्वयः । उपपादनार्थमपीति तदर्थः । अनुसंधीय्रते प्रतीयते । अधिका- 
रूढवैरिष्ट्चं परिणाममाद-अयमपीति } परिणामोऽपीयर्थः । यत्र हिमाख्ये । 
संदेहारंकारमाद- संदेहे इति । प्रकृते उपमेयेऽन्यस्योपमानस् प्रतिभोत्थापितः 
कविप्रौढोकिसिद्धः न तु वस्तुखभावसिद्धः । ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदयुक्तो च 

संशयः इति काव्यप्रकादाददौनात्, “अनन्वयसंदेहावुपमास्वेव दरितौ' इति 
द्ण्डिदरनाचासख ससंदेह इति संज्ञान्तरम् । सदेह इति संज्ञा तु “उपमानोपमेय- 
संशयः संदेहः इति बवामनदशैनादवसीयते । केचित्तु काव्यप्रकाराकारिकामेवं 

व्याकुर्वन्ति--भेदेकतौ ठ॒ससंदेहो भेदायुक्तौ तु संशयः इद्यरंकारद्वयमेतदिति 
बद्न्ति । तन्न । तथार्थकत्वे विशेष्यं दुक स्यात्। उपमानोपमेययोभेदोक्तौ ससंदेद- 
स्तदनुक्तौ स्यां संशय इवयर्थो यदि क्रियते तदा प्रथमस्य व्यतिरेके द्वितीयख रूप- 
कादावतिग्रसङ्गः स्यात् संशयाङंकारख प्रथक्त्वेनाप्युपादानाच्च । भेदोक्तौ तदनुक्तो 
च संशयः स तु संदेहः इति काव्यप्रक्रा्ाभिप्रायमाकल्म्य अन्थकृत्तथारक्षणं छृत- 

वान् । वेखायां तीरे उच्छछितख उद्वतख । उद्राढोत्कलिकावतामखन्तोक्कण्ठाशा- 

ठिनाम् । खसमयस खसिद्धान्तस्य खाचारख वा उपन्यासे ज्ञापने निश्नम्भिणः प्रण- 

यिनः । “समयाः श्षपथाचारकारुसिद्धान्तसंविदः इद्यमरः । वविश्नम्भः केटिकलहे 



दद्मः परिच्छेदः । ५५७१ 

यत्रादावन्ते च संशय एव मध्ये निश्चयः स निश्चयमध्यः। 
यथा- 

'अयं मार्तण्डः किं स खड तुरगेः सप्तभिरितः 
कृशानुः किं सवाः प्रसरति दिशो नेष नियतम् । 

कृतान्तः किं साक्षान्महिषवहनोऽसाविति पुनः 
समारोक्षयाजो तां विदधति विकस्पन्परतिमयः ॥' 

अत्र मध्ये मातेण्डायभावनिश्वयो राजनिश्चये द्वितीयसंशयोध्था. 
नासंभवात् । 

यत्रादौ संशयोऽन्ते च निश्चयः स निश्ययान्तः । यथा-- 
“किं तावत्सरसि सरोजमेतदाय- 

दाहो खिन्मुखमवभासते तरुण्याः | 

संशय्य क्षणमिति निधिकाय कथि- 
हिञ्बोकै्ैकसहवासिनां परोक्षैः ॥' 

अप्रतिमोत्थापिते तु 'खाणुवी पुरुषो वाः इत्यादिसंरये नाय- 
मङ्कारः । 

मध्यं तव सरोजाक्षि पयोधरमभरार्दितम् । 
असि नास्तीति संदेहः कस चिते न भासते ॥ 

अत्रातिश्चयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसंरायस्येवेतदलंकारविषयत्वात् । 
विश्वासे ्रणयेऽपि चः इति मेदिनीकरः । अनवहितिष्यताडनाय या यष्टिः सोपदेशष- 
यष्टि; । श्ञारिणः कामस । निश्वयगरभं इदयत्र गर्भ॑पदसख मध्यार्थलाभिप्रायेण व्याक- 

रोति-यञ्नेति। अय मातेण्डः किमिति । लामाजौ समालोक्य प्रतिभयः प्रति- 
कूरश्ूराशिरमिति विकल्पान्विदधति । विकल्पानाह-अयभमिति। व्याव्वकध्म- 
माद-स खदिविति] इतो गतः सवा श्यादिकशाचुव्यावर्वको धर्मः। एष कृशा- 
नुर्नियतं सवे दिशः ्रसरति । वास्वभियुखदिब्यात्रप्रसारिलात् । अयं तु सर्वदिक्म- 
सारी न स इल्य्थैः 1 महिषवादनलाभावः कतान्तव्यावर्तैकरो घर्मः । मार्तण्डायभाव- 

निश्चयो मातेण्डादिभदानुमानं न तु राजनिश्वय इति रेषः ।\ अत्र हेतुमाह- 
राजेति । द्वितीयसंशयानुत्थानात् द्वितीयसंशयावुत्थान्रसङ्गात्। कि तावदिति । 
संशथ्येति योजना । बिव्बोकैर्निरुक्तसूचकैश्ेष्टा विरोषैः । बकसहवासिनां पद्यानां 
परोक्षेरपरिचेयेः । बिन्बोकानभिज्ञलाविशयज्ञापनाय पद्यानां बरकसहवासित्वेनोप- 
न्यासः । भरतिभोत्थित इयस्य व्यादृत्तिमाद--अभ्रतिभेति । अ्रोचैसरलादिना 
साद्र्यमस्त्येव । प्रकृतेऽन्यस्येयख व्याड़त्तिमाह-मध्यमिति । अत्रातिश्षयो- 
किरेवाङंकारो न तु संदेहः। अत्र हेतुमाह--उपमेय इति । एतदलंकारविषय- 
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साम्यादतसिस्तहुद्धि्रान्तिमन्प्रतिभोस्थितः॥ ३६॥ 
यथा- 

धमुरधा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्मानधो बहवाः 
कर्णे केरवरङ्कया कुवख्यं कुर्वन्ति कान्ता अपि | 

कृकंन्धूफरसुचिनोति रावरी सुक्ताफराका्या 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कख कुरुते चित्तञ्रमं चच्िका ॥' 

अखरसोव्थापिता भन्तिनोयमरुकारः । यथा--श्ुक्तिकायां रज- 
तम् इति । न चासादद्यमूखा । यथा-- 

'संगमविरहविकस्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः | 
सङ्गे सेव तथेका त्रिमुवनमपि तन्मयं विरहे 1 
कचिद्धेद्द्रदीतृणां विषयाणां तथा कचित् । 

भ ४) ६ 

एकस्यानेकथोष्टंखो यः स उदेख उच्यते ॥ ३७ 1 
कमेणोदाहणम्- 

“प्रिय इति मोपवधूमिः रिद्युरिति वृद्धैरथीश इति देवैः 
नारायण इति भक्तेबरघचेत्यमाहि योगिभिर्देवः ॥' 

लात् संदेहाटंकारसरूपत्वात् । भरान्तिमदलंकारमाह-साम्यादिति । अत्र 

तत्पदटद्रयमध्राकरणिकपरम् । ्रतिमोत्थिता कविग्रौटोक्तिषिद्धा । नु रूपके उप- 
मानोपमेयनिगरणरूपायामतिशयोक्तो चाति प्रसङ्ग इति चेत्, न । तयोराहायरूपत्वाद् 
भ्रमस्य चादहायंभिन्रल्वात् । अमपरमाभिन्नं त॒तीयप्रकारकं ज्ञानमादार्यमिति तत्ति- 
दन्तः! मुग्धा इति । ब्वा गोपाः गवामधः ऊुम्भान्विदधत इदयन्वयः । 
चद्धिका किरणः ! अत्र कविग्रोटोक्तिसिद्धो भ्रमः साम्यातिरयव्यज्ञकः । अच्च ध्वनि- 
सत्वेऽपि वैचिव्यविदेषस्यानुभवसिद्धत्वादरंकारत्वेनोपादानम् । अखरसोत्थापिता 
तस्तुखमावजनिता ! अर्यं आआन्तिमान् ¦ डइ्क्तो चाकचक्यविरोष एव ॒रजतसा- 
धम्येम् । साम्यादियस व्यादृत्तिमाह-- न चेति } आ्रान्तिनामायमरुंकार इ्यनुष- 
ज्यते । संगमेति । संगमविरदहयोरेकतरस्याभीष्टत्रविवेचन इलयर्थः । इयं भावना- 
तिशयजन्या भ्रान्तिः कचिग्रोढोक्तिसिद्धापि न साम्यग्रहणमूला । उद्टेखाङंकार- 
माह-- कचिदिति । ग्दीतृणं बोधकानां विषयाणां हेत्ववच्छेदकादीनां तथभे- 
दात् अनेकधा विविधप्रकारेण उष्टेखोऽवधारणम्। प्रिय इति । ब्रदधेनैन्दादिभिः 1 
भक्तेरक्रूरादिभिः \ अग्राहि अबोधि । योगिभिनौरदादिभिः 1 देवः श्रीकृष्णः । 

1. आरान्तिमानिति | अच आ्ान्तिमात्रमलंकारः । आान्तिमानरंकार इति व्यवहार- 
स्त्मैपचारिकः । तथा चाहु---श्प्रमात्रन्तरधीर््न्तिरूपा यसिन्ननूयते । स आान्तिमा- 

निति ख्यातोऽकङंकारे त्वौपचारिकः ॥> इति ॥ 
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अत्रैकस्यापि मगवतसतत्तद्भणयोगादनेकष्वोषेखे गोपर्वधूपरृतीनां 
रुच्यादयो यथायोगं प्रयोजकाः । यदाहुः-- 

'यथारुचि यथार्थित्वं यथाग्युत्पत्ति मिते । 
आभासोऽप्यथे एकसि्ननुसंधानसाधितः ॥' 

अत्र भगवतः प्रियत्वादीनां वासवत्वाद् ्रदीतृमेदाच्च न माररूप- 
कम्, न च आन्तिमान्, न चायमभेदे भेद इत्येवंरूपातिशयोक्तिः । 
तैथा हि-“जन्यदेवाङ्गलावण्यम्- इत्यादौ रवण्यादेर्विषयस्य प्रथक्ते- 
नाध्यवसानम्। न चेह भगवति गोपवधूप्रमृतिभिः प्रियत्वायध्यवसीयते । 
परियत्वादे भगवति तत्कले ताचिकलात् । केचिदाहुः--“अयमलंकारो 
नियमेनौकंकारान्तरविच्छित्तिमूरः । उक्तोदाहरणे च रिड्ुलादीनां 
नियमाभिप्रायासियतवादीनां भिन्नत्वाध्यवसाय इत्यतिरायोक्तिरत्ति । 

नन्वेकस्यानेकरूपेण स्फुरणे किं प्रयोजकं सवेषां मदीतुणां वा किमिव्येकरूपेण स्फुरणे 
न भवतीदयत् आह-अरेति । तत्तद्धणयोगात् प्रियत्वादितत्तत्प्रकारसंबन्धात् । 
रुच्यादीलादिपदेन वक्ष्यमाणकारिकोक्तार्थित्वन्युत्पत्योमरहणम् । यथायोगं यथा- 
संभवं प्रयोजकाः कारणानि । भगवति यावह्वणसच्वेऽपि रुच्यादिमेदेन विविधप्रका- 
रेणेव स्फुरणं न त्वेकरूपेण । सुच्यादीनामन्यतमस्य कारणस्य सर्वैत्राभावादिति 
भावः । यथारुचीति । रुचिरभिराषः, आलं प्रयोजनपेक्षिलम् , व्युत्पत्तिभौवना- 
र्च्यादीनामनतिक्रमेणेदर्थः । भिद्यते भिन्नतवेनो पपद्यते । आभासो ज्ञानम् । अर्थे 
विषये । अनुसंधानसाधितः विविधविद्ेषणज्ञानजनितः । एकविषय व्यक्तिभेदेन 
विभिन्नप्रकारकन्ञानोत्पत्तौ तत्तद्विशेषणज्ञानसहङ्ृतं रुच्यादिकं कारणमिति भावः। 
वास्तवलादनारोपितलात् । गृह्यत मेदाचचेति । एवं च "पिता प्रजानां शमनो 
रिपूणां वनीपकानाममरद्रमश्च । कविः कवीनां खहृदां खधांञ्चः सतां युरभूमिपतिः 
म्रतीतः ॥° इत्यादौ पितृलादीनां प्रकाराणासवास्तवत्वेऽपि प्रदीत्रभेदादेव न बारा 
रूपकमिति मावः! न च भ्रान्तिमानिति । अन्न प्रियललादीनां वास्तवत्वादिति 
हेतुर्बोध्यः । एवं चात्र सादृद्यजनितभ्रमाभावादत्र न भ्रास्तिमानिति भावः । अय. 

मुक्तोटेखः । तात्त्विकत्वाद् विद्यमानत्वात् 1 केचिदिति । अयसुदटेखः अर्कारा- 
न्तरं विच्छिन्तेमरं यसय सः । अरंकारान्तरसहकृत एवायं विच्छित्तिविरेषं जनय- 
तीति भावः । प्रियत्वादेधै्मेखय शिष्चुष्वादीनां नियमाभिप्रायाद्. व्यवच्छेद तात्पयौद् 
भिन्नत्वाध्यवसायः शिद्यत्वादिभेदप्रययः । नन्वन्रातिशयोकिरेव वैचित्यप्रयोजिकां 

१, चवध्वादीनांः क. >. तत्र हिः घ, ३. (अवदूर्येभातरेनः इदययिक घ-पुस्के, ४. नानरू- 
पकः इति सुद्धितपुस्तक, 
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तत्सद्धावेऽपि भ्रव्येत्रमेदेन नानाखप्रतीतिरूपो रि च्छित्ति विष उछेख- 
मित्रारंकारपरयोजकः । श्रीकण्डजनपदवणने-- 'वज्रपञ्लरमिति शर- 
णागतैः, अम्बरविवरमिति वातिकैः इत्यादि्धातिशयोक्तेविविक्तो 
विषयः । इह च ख्पकारुंकारयोगः । वस्तुतस्तु --“अम्बरविवरं- 

इत्यादौ आन्तिमत्वमेवेच्छति न रूपकम् , मेदप्रतीतिपुरःसरस्येवारोपस्य 
गौणीमूङरूपकादिमयोजकलात् । यदाहुः चारीरकमीमांसामाप्यव्या- 
स्याने श्रीवाचस्पतिमिश्राः-- "अपिच परशब्दः परत्र रक्ष्यमाणगुणयोगेन 

वसते इति । यत्र प्रयोक्तम्रतिपत्रोः संप्रतिपत्तिः स गोणः, स च मेद्- 
प्रत्ययपुरःसरः' इति । इह तु वातिकानां श्रीकण्ठजनपदवणेने आन्ति- 
करत एवाम्बरविवराचारोप इति । अत्रैव च (तपोवनमिति मुनिभिः 
कामायतनमिति वेद्याभिः" इत्यादौ परिणामारुकारयोगः | 

८गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि गोरवेणासि पर्वतः ॥ 

इत्यादौ चानेकथोषेखे गाम्भीयौदिविषयभेदः प्रयोजकः । अत्र 
11 

आस्तां किमुदेखस्याङंकारत्वाङ्कीकारेणेयत आद-तत्खद्धावे ऽपीति । अतिश- 

योक्तिसद्धावेऽपीलर्थः ¦ प्रत्येतृभेदेनेति । एकसिन्नीश्वरे गोपवधूप्र्तीनां 
स्च्यादिभेदेन प्रियत्वादिग्रतीतिरतिशयोक्तयकंकारस्तन्मूरकः । सभ्यानां नानात्वप्र- 
लय एव विच्छित्तिविशेष इति भावः ! अम्बरविवरमाकाश्चावक्राश्चः । रूपकस भेद. 
परतीतिषुरःसरत्वे देठमाह--गोणीमूखेति । गौणी साददयलक्षणा मूरमस्ये- 
लथैः। रूपकादिपभरयोज कत्वादि ति । रूपकादिखरूपलादिति तात्पयैम् । गौण्या 
रक्षणाय मेदध्रतीतिपुरःसरत्वे प्राचीनसंवादमाह--यद्ाडइुरिति । परशब्द उपमा- 

नाभिधायकः शब्दः । परत्र उपमेये रक्ष्यमाणगुणयोगेन म्रतीयमानसाधारणधर्म- 
संवन्येन 1! यत्र॒ यस्मिन्सति प्रयोक्रतिपत्रोः वक्रधरोत्रोः संप्रतिपत्तिः भ्रमात्मकसा- 
ददयज्ञानं स गौणः ! शब्दव्यापार इत्यथः 1 स च वक्रृतात्पयेज्ञान विरोपरूपशब्दव्यापा- 
रश्च । प्रकृते रूपक्वेधम्य दशेयति-इह् त्विति । भान्तिक्ृतो विशेषदशेनजन्यः । 
त्रैव श्रीकण्टजनपदवर्णन एव । परिणामारुकारयोग इति । आरोप्यमाणयो- 
स्तपोवनकामायतनयोस्तपःकामरूपप्रकृतप्रयोजनोपयोगितवात्परिणाम इति भावः । 
विषयभेदेनोषटेखमुदादरति--गाम्भीर्यणेति । "कामदत्वाच रोकानामसि ठं कल्प- 
पादपः ॥ इत्युत्तराधमसख । अच्रैकख पुंसो हेतुभेदेन ससुद्रायनेकरूपेणो्ेखः । 

1. श्रीकण्ठेति । बाणक्रते दष॑चरिते श्रीकण्ठाख्यो जनपदस्तदर्णने ॥ 
सासयमन आम 

1, 

१. श्रहीनृ-" घ. २. “अतिद्चयोक्ति' इति नास्ति पुस्तकान्तरे. 
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च रूपयोगः । गुरुयचसि, प्रधुरुरसि, अजनो यश्चसि-' इत्यादिषु 
चास्य सूपकद्विविक्तो विषय इति । अत्र हि शछेषम्खतिरयो- 
क्तियोगः । 

ग्रकतं प्रतिषिध्यान्यखापन सखादपह्तिः । 
इयं द्विधा । कचिदपहवपू्वैक आरोपः, कचिदारोपपूवेकोऽपहव 

इति । क्रमेणोदाहरणम्-- 
"नेदं नमोमण्डलमम्बुरारि्नैताश्च तारा नवफेनमङ्गाः । 
नायं शशी कुण्डकितः फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥› 

८एतद्विभाति चरमा चरखचूडचुभ्बि 

हिण्डीरपिण्डरुचिश्ीतमरी चिविम्बम् । 
उञ्जञ्याङितस्य रजनीं मदनानख्ख 

धूमं दधद्मकटलाञ्छनकैतवेन ॥ 
इद मम। 

एवम् “विराजति व्योमवपुः्पयोधिस्तारामयासतत्र च फेनभङ्ञाः" 

इत्याकारेण च प्रङकृतनिषधो बोध्यः। 
9 +£ (न ४ ह 

गोपनीयं कमप्यथं द्योतयता कथचन ।॥ ३८ ॥ 
_ यदि छेषेणान्यथा बान्यथयेत्साप्यपहतिः । 

पेण यथा- 

धके वारिषराणा्मेपतितया नैव शक्यते यातुम् । 
उत्कण्ठितासि तरले नहिं नहि सखि पिच्छिरः पन्थाः | 

गुरुरिति । ररविंशालो जीवश्च । परधु्हान् वैन्यश्च ।! अयनः क्क धनंजयश्च । 

अत्रैकस्य पुंसो वक्षःस्थलायवच्छेदेन गुरुत्वायनेकरूपेणोेखः। अपहलयरुंकारमाद-- 
ग्रक्रतमिति 1 उपमेयमिदयर्थः 1 निषिध्य खभिन्नत्वेनारोप्य अन्यस्थापनमुपनाना- 
सेपः । इयं चापहुतिश्च । अस्या उभयरूपत्वे विनिगमनाभाव एव प्रयोजक इति 
भावः । केनभङ्गाः केनखण्डानि । अत्र नभोमण्डङादीनां प्रथमं खभिन्नत्वेन पश्वाद्- 

म्ुराशिलादिनारोपः 1 एतदिति 1 “हिण्डीरोऽब्धिकफः फेनः" इद्यमरः । खाञ्छ- 
नकैतवेनेति कल्डष्वभेदव्यज्ञकमिदम् । निषिष्येयानन्तयेमनिवक्षितमिति भावः ॥ 

म्रकारान्तरेणापहृलरंकारमाह--गोपनीयमिति । बोतयिलला बोधयिला । कर्थच- 

न दाब्देन साद्दयादिना वा । अन्यथा च्छेषभिभेन कारखमावादिना । अन्यथयेत् 

भिन्नत्वेन ख्यापयेत् । काल इति । प्रथमां विरहिण्याः, तृतीयपाद्ः सख्याः, 

१, ‹वाच्यः क. 

सान्द्ग ठ 
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नह्ययं निश्चयान्तः संदेहः, तत्र संश्चयनिश्चययोरेकाश्रयत्वेनावखा- 
नात् । त्रतु भ्रमरासंश्चयो नायकादेर्निश्चयः। किंच नत भ्रमरा- 
देरपि संशयः । एककोध्यनधिके ज्ञाने तथा समीपगमनासंभवात् । 
तर्हिं ्राग्तिमानस्तु । अस्तु नाम रमरदेभंन्तिः। न चेह तस्याश्च 
मत्कारविधायिखम् । अपि तु तथाविधनायकाद्क्तेरेवेति सहदयसंवे- 
दयम् | किंचाविवक्षितेऽपि अमरादेः पतनादा आन्त वा नायिकाचा- 
गदिरूयेणेव संभवति" तथाविधोक्तिः । न च रूपकध्वनिरयम्, सुखस्य 

¢ £ 

कृमर्त्वेनानिधौरणात् । न चापहतिः, प्रस्तुतस्यानिषधात् । इति प्रथगे- 
वायमलंकारश्िरंतनोक्तारंकारेभ्यः । शुक्तिकायां रजतधिया पतति 
पुरुषे शुक्तिकेयं न रजतमिति कस्याधिदुक्तिनौयमलंकारो वेचिच्या- 
मावात् । 

भवेत्स भावनोभ्क्षा प्रकृतसख परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता|| ४०।) 

हिण उक्तिरियम् । एकाश्रयत्वेन एकात्मवृत्तित्वेन । तथा चात्र संशयनिश्वययो्यं- 
धिकरणलान्नायं निश्वयान्तसंदेह इति भावः । ननु तत्र तयोः सामानाधिकरण्य 
नियमे किं मानमत आद--किंचेति । एककोय्यनधिके एककोटिमात्रावगाहिनि । 
तथा समीपगमनासंभवात् संदेहभ्रसङ्गायोगात् । तर्हिं एककोटिमात्रावगाहिज्ञानक- 
निश्वयलखीकारे भ्रान्तिमानिति । भ्रान्तेनिंश्वयरूपलरादिति भावः । नायकादयुक्त- 
रिति | चमत्कारविधायिलमियनेनान्वितम् । उक्तिर्निश्वयः । ननु संबोध्यभ्रान्त 
बिना तथाविधोक्तेरसंमव एव ! एवं चास आन्तिमूलकलं नियतम् 1 तथा च प्रकृते 
सेव चमत्कारविधायिनी । तथाविधोक्तिस्तु ्रमव्यज्ञिकैवेयत आद~-कि चेति । 

पतनाद्ाविति । भ्रमन्यल्लकोपादानं तख नियतलादाह-भ्रान्ताविति । अवि- 
वक्षितायामिति लिङ्गव्यययेनान्वयः । चाद्वादिरूपेण वचाद्भादिभ्रकारेण । सुखख 
सुखादेः कमर्त्वेन कमरुादिना अनिर्धरणात् अनारोपात् , ्रत्युत भिन्नत्वेन निण- 

यात् । पतति रजतार्थं वर्तमाने । तथा च वस्तुतच्वमेव नारंकारलग्रयोजकमपि तु 

वैचित्याधायकलमेवेति भावः । उत्वेक्षारुकारमाद-- भवेदिति 1 संभावना उत्क- 
ठेककोरिकः संशयः रकृत उपमेयस्य । परात्मना उपमानरूपेण । तादात्म्यर्सबन्ध- 
ङाभायात्मपदोषन्यासः । प्रकारं तृतीयार्थः । तथा च तादातम्यसंसगकोपमान- 

+ क 
1 0 

1. उस्मेश्चेति । उत् उध्यं गता भर्षा दृष्टिः प्रतिभा वा यखां सोखक्ा । वितक॑यतः 

मक्षा हि प्रयेणोक्तविधा जायत इति ॥ 

१, +एव. इत्यधिकं ध-पुस्तके, 
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१ (+ ५ . 
वाच्येवादिम्रयोभे खादप्रयोगे परा पुनः| 

तिगे [९ [1 [प ध्यं १ । [/) 

जातिगुंण्ः क्रिया द्रव्यं यदुत्रक््यं दयोरपि ॥ ४१॥ 
तदवाप प्रत्यक भमावाभमवाममानतः। 

गुणक्रियाखरूपत्वान्निमित्तस् पनथ ताः ॥ ४२ ॥ 
1 श क, क [ (अ 

दात्रशाहव्ता यान्त 
तत्र वाच्योदक्षायामुदाहरणं दिच्ात्रं यथा-- 

(ऊरुः कुर्कदशश्चञ्चङ्चेरञ्चरो भाति । 
सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः सरस्येव ॥' 

अत्र विजयस्तम्भस बहुबाचकतवाजाल्युलेकषा | 
[) १ ४९ 

(ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे छघाविपर्ययः | 
गुणा गुणानुबन्धिलात्तस्य सप्रसवा इव ।' 

अत्रे सप्रसवलं गुणः | 

म्रकारक्ोपमेयविशप्यकोत्कटेककोरिकः संशयः उष्प्रक्षेदर्थः । संदेहाटंकारवारणाय 
उत्कटककोरिक इति । रूपकथान्तिमदतिशयोक्तीनां निश्वयरूपत्वात्संरयपदेन वार- 
णम् } उपमानं च क्रचित्ंमवि कचिसप्रोढोक्तिसिद्धम्। आयं यथा--“युणा गुणानु- 
वरि्धिलात्? इति । अच्र प्रसवपदार्थः संभवत्येव । द्वितीयं यथा--ऊररिलयादि \ 
अत्र सरतेच्छारूपस्मरस्य कनकमय विजयस्तम्भः दाश्चविषाणवदलीकः प्रौटोक्तयेव 
सिद्धः । परा प्रतीयमाना) सा दयोवाच्यमप्रतीयमानयोः 1 जातिजांतिवाचकपदप्रति- 
पाद्योऽथैः । एवं गुणादयोऽपि ! भावेति 1 आवाभिमाने जालयादिरूपमावसंभाव- 
नायाम् । अभावामिमाने जालादिप्रतियोगिकामावसभावनायाम् । एवं च षोडश्च- 
म्रकारसुपपन्नम् । निमित्त संभावनाजनकज्ञानविषयसाधारणधर्मेखय । तय 
उत्प्रेक्षा: । ऊरूरिति । रात्रुमभिभूय तद्विषये धीरैः स्तम्भ आसेप्यते स॒विजय- 
स्तम्भः । विजयस्तम्भपदस्य बहुवाचकलादिति । अनेकटृत्तिनियसामान्यजाति- 
लखीकारादिति मावः 1 गुणोव्मरक्षामाद-- ज्ञाने इति । शाघ््नादिज्ञाने सदपि मोनं 
जत्पवितण्डाराहिखयम् 1 क्षमा परामवानदहेस्यापराधसहिष्णता । घा आत्म 
ग्रशेसा, तस्या विपययोऽभावः । गुणानुबन्धिलात् युणग्रयोजक्खात् । प्रकषरप्रयोजक 
धर्मोऽत्र गुणः । तस्य दिरीपस्य । कुक्षिगर्मयोर्विभागः प्रसवः तत्सहिताः सप्रसवा 1 
ज्ञानादीनां मोनादुलादने प्रसवसभावना 1 ज्ञानादिसत्वे एव मौनादीनां गणलमिति 

1. द्वाि्ञदिति | वाच्या प्रतीयमाना चेल्युत्रक्षा द्विविधा 1 इवादिप्रयोगे वाच्या, 
तदभव प्रतीयमाना । तत्र वाच्या जातियुणक्रियाद्रव्याणामभ्रकरतानामध्यवक्षेयतता चतु- 

विधा । तेषां च रत्येकं भावाभावाभिमानरूपतया देविष्येनाष्टविधा । मेदाष्टकस्य च 
प्रत्येक निमित्तसख युणक्रियारूपस्मेन षोडद भेदाः । तेषां च भत्येकं निमित्तस्य पुनरुपा- 

दानातुपादानास्यां द्ार्यि्यल्मकारा इति ॥ 



“गङ्गाम्भसि सुरत्राण तव निःशाननिखनः | 
सातीवारिवधूवगेगभेपातनपातकी ॥' 

अत्र खातीति क्रिया| 

सुखमेणीदसो भाति पूर्णचन्द्र इवापरः ।' 
अत्र चन्द्र इत्येकव्यक्तिवाचकवाद्रव्यराब्दः । एते भावाभिमने । 
अभमावामिमने यथा-- 

८कृपोरुफलकावस्याः कष्टं मूता तथाविधो । 
अपरयन्ताविवान्योन्यमीदक्षां क्षामतां गतौ ॥' 

अत्रायदयन्ताविति क्रियाया अमावः । एवमन्यत् । निमित्तस्य 
गुणक्रियारूपत्वे यथा--गङ्गाम्मसि- इत्यादौ खातीवेद्युखेक्षानिमित्त 
पातकिसवे गुणः । “अपर्यन्तौ- इत्यादौ क्षामतागमनूपं निमित्तं 
करिया । एवमन्यत् । प्रतीयमानोलेक्षा यथा-- 

(तन्वङ्गचाः सनयुग्मेन सुखं न प्रकरीङृतम् । 
हाराय गुणिने खानं न दत्तमिति ङ्ज्लया ॥ 

अत्र॒ ठलज्ञयेवेतीवाचमावातप्रतीयमानोसखेक्षा । एवमन्यत् । ननु 

ज्ञानादीनां मौनादिप्रयोजकलम् । क्रियो्रक्षामाह--गङ्केति । सुरत्राणेति प्रसि- 
दस्य राज्ञः संबोधनम् । प्रयाणणकारीनवायं निःशान्रुः । अरिवधूवभस्य ग्भैपातनमेव 
पातकं पापजननयोग्यकर्म, तद्वान् । पापकमा हि गङ्धाल्लानं करोति । शब्दोऽपि 
पापक्मंवानिदि तदीयगङ्गाजरसंबन्धे ल्ञानसंभावना । द्रव्योस्रक्षामाद--मुख- 
मिति । अपरः प्रसिद्धातिरिक्तः। अयं प्रौडोक्तिसिद्धः । एते दरिितग्रकारोसक्षा- 
मकाराः । कपोटेति । तथाविधौ अतिखन्दरौ । क्षामतां कृशचलम् । ननु कपोलयोः 
परस्परदशेनाभावः सिद्ध एव कथमच्र संमावनेति चेत्, न । विरहजनितकृशत्वे 
परस्परदरोनाभावजन्यकृशत्वसंभावनायां तासयोत् । पातकिलं पापजननयोग्यत्वं गुण- 

क्रियातिरिक्तो धर्मः यथाश्रुतस्य राब्देऽसंमव इति ध्येयम् । एतेन “निष्पन्दमरविन्दा- 
क्षि नेन्रदरन्द्रमिदं तव । चिरविच्छिन्नमेकान्तं कान्तमाघ्यायति ध्रुवम् ॥° इ्यादौ 
गुणक्रियामिन्रस्य निष्पन्दलादेरपि निपित्तस्य संग्रहः । यद्रा निसमित्तस्यापि भावा- 
भावसरूपलं द्वैविध्यं बोध्यम् । तन्वङ्खया इति } काटिश्ना इृतत्वात् ॥ सुखभ्रकरटी- 
करणाभाव इति भावः । गुणिने सूत्रवते, अथ च विदादिगुणदयाल्नि । दानाभावो 

हि ठनासंपादकः । स्तनयोरिति सन्द्रत्वेन दारस्यावकाराप्रा्षिस्तत्रेयसुे्षा । 

उस्मरक्षां विनापि तव हृदये वस्तुमिवेति फलोसक्षां विनापि । उसक्षयैव उसक्षःवा- 
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ध्वनिनिरूपणप्रसवेऽरंकाराणां सर्वेषामपि व्यङ्ग्यत्वं मवतीवयुक्तम्। 
संप्रति पुनर्वििप्य कथसुखेक्षायाः ्रतीयमानत्वम् । उच्यते-- व्यङ्गयो - 
सपरक्षायां (महिखासहस्स- इत्यादावुत्पेक्षणं विनापि वाक्यविश्रान्तिः । 
इह तु स्नयोठज्नाया असंमवाहछज्येवे्युखेक्षयेवेति व्यङ्यप्रतीय- 
मानोखेक्षयोर्भेदः । सत्र वाच्योदपेक्षायाः षोडशसु भेदेषु मध्ये 
विरोषमाह- 

तत्र वाच्यामिदा पुनः। 
विनाद्रव्यं तरिधा सबौः स्वरूपफरुदेतुगाः ॥ ४३ ॥ 

तत्रोक्तेषु वाच्यप्रतीयमानोखक्षयोर्भदेषु मध्ये ये वाच्योदपेक्षायाः 
षोड मेदास्तेषु च जात्यादीनां चयाणां ये द्वादश्च भेदास्तेषां प्रत्येकं 
खरूपफ्हेतुगम्यत्वेन द्वादशमेदतया षटूरिशद्धेदाः । द्रव्यय खरू- 
पोसरेश्षणमेव संभवतीति चार इति मिरित्वा चलारिंशद्धेदाः । अत्र 
खरूपोसेक्षा यथा पूर्वोदाहरणेषु सरस विजयसम्भः- इति । 
(सम्रसवा इव इत्यादयो जातिगुणखंखूपगाः । परोदक्षा यथा-- 

रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हृदयमाद्यगः । 

विवेश सुवमास्यातुमुरगेभ्य इव प्रियस् ॥" 
अत्राख्यातुमिति मूप्रवेश्चस्य एं क्रियारूपमुतेक्षितम् । देत्- 

स्र्षा यथा-- 
(सेषा खली यत्र विचिन्वता त्वां जष्टं मया नपुरमेकमुव्याम् । 
अहइयत स्चचरणार विन्द विश्ेषदुःखादिव बद्धमौनम् ॥ 
अत्र दुःखरूपो गुणो हेतुतवेनोपेक्षितः । एवमन्यत् । 

उक्त्यनुक्त्योनिमित्तख हिधा तत्र खरूपगाः | 
चकेवायभ्याहारेणेव वाक्यविश्रा न्तिरिलखन्वयः ।  अनयोर्लक्चाप्वनिप्रतीयमानोसे- 

क्षयो; । खरूपेति । तादर्भ्यचतुथ्यन्तेन तुमुनन्तेन वा पदेन यत्नोखेक्षा सा 
फरोरप्रक्षा \ हेतुविभक्तयन्तपदेन उस्परक्षा हेतूत्मेक्षा । ताम्यापित्तरा खरूरोत्येक्षा 
संभवतीति फल्हेतुभावेन द्रव्यसंभावनाया वेचिच्याजनकत्वादिति भावः । पूर्वोदा- 
हरणेषु "ऊरः- इत्यादिषु । रामास्तो रामविक्षिप्तः। बाणय मूतलग्रवेशे रामवीयो- 
तिशये ख्यापयति । त्र ्रियाख्यानसंमावना ¦ सैषेति । सीतां प्रति श्रीरामखोक्ति- 
रियम्। विचिन्वता अन्विष्यता । अत्र सीताचरणासंबन्धः सीताचरणविछषदुःख- 

१.उ्यते* इत्यधिकं घ-पुस्तशे २. “रूपगाः' इति घ-पुस्तकरे 
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तेषु चत्वारंशस्संख्यकिषु भेदेषु मध्ये ये खदूपगायाः पोडश्भे- 
दास्ते उ्मक्षानिमिततस्योपादानानुपादाना््यां द्वार्थिरद्धेदा इति मि- 
ङ्त्व षट्पश्चाशद्धेदा वाच्योद्ेक्षायाः । तत्र निमित्तसोपादानं यथा 
पूर्वोदाह्ते श्ञातीव-' इत्युसक्षायां निमितं पातकिसस॒पात्तम् । अनु- 
पादाने यथा-चन्द्र इवापरः इत्यत्र तथाविधसौन्द्ायतिद्ययो नो- 
पत्तः । देतुफर्योप्तु नियमेन निमित्तलोपादानमेव । तथाहि-- 
“विशेषदुःखादिव! इत्यत्र यच्निमित्तं बद्धमौनम् 'जाख्यातुमिवः 
इत्यत्र च मूप्रवे्स्तयोरनुपादनेऽसंगतमेव वाक्यं खात् । प्रतीयमा- 

(अ 

नायाः षोडश भेदेषु विदोषमाह-- 
ग्रतीयमाना मदाच प्रलेकं एलहेतुभाः ॥ ४४ ॥ 

यथोदाहते "तन्वङ्ग्याः सनयुग्मेन- इष्यत्र ठज्येवेति हतरुखे- 
क्षितः । अस्यामपि निमित्तस्यानुपादानं न संभवति । इवाद्- 
नुपादाने निमित्तस वाकीतेने उद्वक्षणस्य परमातुरनिशेतुमशक्यत्वात् । 
खरूपोसयक्षाप्यत्र न॒ मवति । धमौन्तरतादात्म्यनिबन्धनायाम- 
स्यामिवायप्रयोगे विोषणयोगे सत्यतिच्योक्तेरभ्युपगमात् । यथा-- 
“अर्यं राजापरः पाकरासनः” इति । तदेवं द्वार्धिरासकारा प्रतीय 
मानोलक्षा | 

उक््ययु्योः प्रस्त॒तसख प्रयेकं ता अपि हिधा । 
ता उदयक्षाः । उक्तौ यथा--'उरुः कुरङ्गकदशः-' इति । अ- 

नुक्तौ यथा मम प्रमावल्याम्--श्रदयुञ्चः--इह हि संप्रति दिजन्तर- 
माच्छादयता तिमिरपय्ठेन । 

त्वेन संभावितः ! मिदित्वेति । “वतुर्विंशतिग्रकारफलहेतूत्पेक्षाभिःः इति शेषः । 
हेतवुफलखयोस्त्विति । इहेतूतक्षाफएलोखेश्षयोर्विलथः । देतू्मे्षायासुस्क्ष्यमा- 
णस्य फलमेव निमित्तं फलोयक्षायां तु हेदरेषेयवधेयम् । असंगतमेषेति । 
वि मक्तयादयुपस्थापितख हेतु्ख कायल वा अन्वयानुपयोग्यलामेनान्वयबोध- 
विधुरं खादिदर्थः । धमोन्तरतादाटम्यनिबन्धनायां धमौन्तरतादात्म्यविषयिण्याम- 
स्यासुः्प्रक्षायां विरेषणस्यासंमविखसंपादकधर्मसख योगे इवर्थः । अध्यवसीयमानख 
भोटोक्तिसिदधत्वेनोत्कृष्ल मिति विषयसापकृष्टलरूपमधःकरणमतिश्योक्तिभ्रयोजकम्। 
अभ्युपगमादिति । इवाययोगे संभावनायाः सिद्धत्वेनावमासादिति भावः । 

१. “च घृ-पुस्तके पाठः. >, "दिगन्त घ-पुस्तके, 
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घरितमिवाञ्चनपुञचैः पूरितमिव ग्रगमदक्षोदैः । 
ततमिव तमाकतरुभिर्वैतमिव नीलांड्ुैभैवनम् 

अत्राञ्लनेन घरितघ्वादेरुसेक्षणीयस्य विषयव्याप्ततं नोपात्तम् । 
यथा वा-- 

'लिभ्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्चनं नभः | 
अत्र तमसो टेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्तः । अञ्ञनवर्ष- 

णस तमःसंपातः ! अनयोरखेक्षानिमित्तं च तमसोऽतिबहुरलवं धा- 
रारूपेणाधःसंयोगश्च यथासंख्यम् । केचित्ञ--“अलेपनकवरंमूतमपि त- 
मोठेपनकतैत्वेनोसेकितं व्यापन च निमित्तम् , एवं नमोऽपि वषेणक्रि- 
याकृतस्वेन' इत्याहुः । 

अलंकारान्तरोत्था सा वेचित्यमधिकं भजेत् ॥ ४५ ॥ 
त्र सापहवोखेक्षा यथा मम- 

“अश्रुच्छलेन सुदृशो हुतपावकधूमकटषाक्ष्याः । 
अप्राप्य मानमङ्गे विगति कावण्यवारिपूर् इव ॥° 

शछेषदेतुगा यथा-- 
“मुक्तोत्करः संकर्डक्तिमष्याद्विनिग॑तः सारसलोचनायाः 1 
जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुग्रीवाधिवासाद्रुणवच्चमाप ॥' 

रूपकस्येति ! अभ्युपगमादिखन्वयः । विपयस्याघःकरणासावाद् रूपकस्यैव प्रसर 
इति भावः ! भ्रस्तुतस विषयस्य । ता निरुक्ताटर्विरतिप्रकारा उस्मक्षाः लिम्प- 
तीवेति ! गाढान्धकारव्णेनमिदम् । तमःसंपात इति विषयो नोपात्त इद्यन्वयः । 
अतिवहुलले अतिबहुतखप्रयुक्तनिबिडसंयोगः । एवं सति साधारणधर्मदसुप- 
पन्नम् । धारारूपेणेति । तमस इति योजना ।! अधः संयोगश्चेति । तमसो 
द्रव्यवादिमतमाभिलोक्तम् ' व्यापन चेति । निविडसंयोगायुकूर्व्यापारशे- 
यर्थः! एवमिति 1 अवषेणक्रियाकर्तभूतमपीलयर्थः । उप्परक्षितमिदयनुषज्यते । 
अत्र धारारूपेणाधःसंपातो निमित्तं नभसोऽज्ञनवर्षणकतत्वेन संभावनायां भ्रक्ृत- 
सोपमेयस्य तमसो बोधो इधर इयसखरसः केचिदिलयनेन सूचितः । अपरे तु ^तमो- 
ऽञ्जनतवेनोतपेक्षितं नीरुलमत्र निमित्तम्" इत्याहुः । सा उस्मरक्षा सापहवा अपहलयक- 
कारमूढा । मानमियत्ताम् । संकटेति । कारणस्य गुणवत्वप्रापषिकारणलामावसू- 
चकम् । गुणवत्त्वसुत्करषैश्रयोज कधर्मयोगित्वम् , अथ च सूच्वच्वम् । अपङ्ष्टनाताना- 

{. लछिम्पतीवेति । (अस्पुरुषमेवेव दृष्टिविफरतां गत्ता ॥° इति तूत्तरारथ॑म् ॥ 

१. "अति क-पुस्तकरे नास्ति, २. "धारारूपः" क. २. वहेत्" घ. 
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अत्र गुणवते छेषः । कम्बु्रीवाधिवासादिवेति हेतृसेक्चाया हेतुः । 
जत्र "जानीमहे" इ्युखेक्षावाचकम् । एवम्-- 

मन्ये शङ्क धरुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः 
कचिदुपमोपक्रमोयेक्षा यथा-- 

“पारेनरं नीरनिषधेरपदयन्म॒रारिरानीख्पलशराशीः । 
वनावठीरत्कठिकासहक्षपरतिक्षणोत्कूलितरेवरामाः ॥ 

इत्यत्राभारन्दस्योपमावाचकतादुपक्रमे उपमा । पर्थवसाने त॒ 
जख्धितीरे रैवाल्यितेः संमावनानुपपत्तेः संभावनोष्यानमिदयु- 
सपक्षा । एवं विरहवणैने--“केयुरायितमङ्गदेः- इत्यत्र विकासिनी- 
रोतर्ति स कर्णे शगायताक्षयाः कुरिरः कृटाक्षः" इत्यादौ च 
ज्ञेयम् । भ्रान्तिमदरुकारे शुग्धा दुग्धधिया- इत्यादो आन्तानां 
वद्छवादीनां विषयस्य चन्दिकादे ज्ञानमेव नास्ति । तदुपनिबन्धनस्य 

(~ न * € ^ई (~ 

कविनैव कृतत्वात् । इह तु संभावनाक्कवुर्विषयस्यापि ज्ञानमिति द्यो. 
(4 क 

भदः । संदेहे तु समकक्षतया कोरिद्रयख प्रतीतिः । इह तृत्कर सं- 
भाव्यभूतैका कोरि; । अति्योक्तौ विषयिणः भतीतस् पैयैवसाने- 

मप्युत्तमस्थानवासेन गुणवत्त्वं भवतीति भावः । हारस्य गुणवत्वप्राप्तौ खभाव एव 
देत॒स्तत्रेयसुप्रक्षा । अथ च शुक्तिमध्यापेक्षया कम्बुग्रीवाया महत्वमुचितमेन । 
एवमिति । उस्यक्षावाचया इयर्थः 1 आदिपदात्लल-किमु-षरतीनां महणम् । 
यथा--ह्वयोऽस्मितस भाखतः स्खलिता यच्र निराख्याः खड ।! अभिसायम- 

तोविटेपनापणकादमीरजपण्यवीथयः ॥, '“पुथुवतरखुतन्नितम्बकृन्मिहिरखन्दनरित्प- 
शिक्षया । विधिरेककचक्रचारिणं किमु निर्भित्सति मान्मथ रथम् ॥ इवशब्दस्योस्र- 
क्षावाचकत्वं प्रसिद्धमिति तन्नोक्तम् । आदिपदेन वा तस्यापि ग्रहणम् । उत्कछिकास- 
हखेण तरद्गसमूहेन प्रतिक्षणमुत्कूकिताः कूरं प्रापिताः ये दौवाखास्तत्तुल्या इल्यर्थः । 

"कथितोत्कलिकोत्कंडदहेरासलिल्वीचिषुः इति मेदिनी 1 उपक्रम इति । प्रथम- 
सुपमाप्रतीतिरिलयर्थः । संभावनोत्थापनं संभावनाप्रतीतिः ! केयूरायितमिति । 
अङ्गदैः कंकणैः । अनयोरायतष्टकोरुपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमाप्रतीतिः । पथेव. 
साने तु भुजमध्ये कणँ च कंकणकटाक्षयोरसंभवात्संभावनोत्थानमिव्युसपेक्षा । इदानीं 
भ्रान्तिमदादिभ्य उत्वेक्षाया मेदसुपपादयति-भान्तिमदिति । तडुपनिबन्धनसख 
चन्दिकादिवणैनसय । विषयस्य चेति । चकाराद्िषयिणश्च संग्रहः । समकक्ष 
तया तुस्यखरूपतया । उत्कटा निशितगप्राया संभाग्यभूता अनिधारितखरूपा । कोटिः 

१. “क ~पुस्तय, समस्त- पाठः+ २. पर्यवसानात्” घपुस्तके. 
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ऽपत्यता प्रतीयते ! इह ठु म्रतीतिकार एवेति मेदः ] 

“रङ्ञिता नु विविधासरुशैख नामितं नु गगनं खगितं वु । 
पूरिता चु विषमेषु धरित्री संहता चु ककुभस्तिमिरेण ॥' 

ट्त्यत्र॒यत्तवीदौ तिमिराक्रातन्ता रङ्नादिखूपेण संदिद्यत इति 
देदारकार इति केचिदाहुः, तन्न एकविषये समानबरुतयाने- 

ककोरिस्फुरणयेव संदेदव्वात् । इह त तवांदिव्यापेः प्रतिसंबन्धि- 
भेदो व्यापनादेर्निगरणेन रञ्जनादेः स्फुरणं च । अन्ये तु--“अनेकत्वनि- 
धौरणदूपविच्छिच्याश्रयत्वेनैककोय्ययिकेऽपि भिन्नोऽयं संदेहम्रकारः' 
इति वदन्ति स, तदप्ययुक्तम् । निगीणेखदूपस्यान्यतादास्म्यप्रती- 
तिर्हि संभावना । तस्याश्चात्र स्फुटतया सद्धावान्चुशब्देन चेवक्षब्दव- 
तस्या चोतनादुसक्षेवेयं भवितुं युक्ता 1 जर्मदृष्टसेदेदपभकारक- 
स्पनया । 

"यदे तच्न्द्रान्तजंर्दर्वटीखां वितनुते 
तदाचष्टे छोकः शक इति नो मां प्रति तथा| 

अहं विदुं मन्ये त्द्रिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कटा्षोल्कापातव्रणकिणकल्ङ्काङ्किततनुम् ॥' 

म्रकारः । एककोटिकन्ञानस्यापि यत्संशयत्वमुच्यते तदनिधोरणत्वरूपसंरायधर्मयोगाद् 

गौणमेव । पयैवसाने शाब्दबोधानन्तरम् । परतीतिकारु एवेति ! रूपक्वदादा- 
यएवान्यतादास्म्यपरल्ययः संभावनेति भावः । रञ्जिता नीख्द्रव्येण रिक्ता । नामितं 
्रहीकृतम् । स्थगितं संद्ृतम् । विषमेषु निन्नभागेषु 1 संहता अपनीताः । प्रतिसं- 
वन्धिभेद् इति । तथा चैकविषयानेककोरिज्ञानलाभावादस्य संशयत्वमनुपपन्नमिति 
भावः । नन्विदं तमसा तस्दौलादिव्यापनं न तु रज्जनमिदयादयाकारा नानासंदेदय एवे- 
लत आद--व्यापनादेरिति । निगरणेन अधःकरणेन । एककोख्यधिके- 
पीति । भावग्रधानो निर्देशः 1 एककमोटेरत्करसत्वेऽपीति तदर्थः । निगीर्णति ! 
निगीर्णत्वमधःकृतत्वं तच विच्छित्तिविदेषं ्रयकिंचित्करस्वमेव न तु शब्दानुपात्तत्व- 
मात्रम् । तथा सति "ऊरः कुरत्रकदशः- इट्यादौ विषयोपादानादव्याप्षिः स्यात् । 
अन्यतादापम्यप्रतीतिरूपमानतादात्म्यारोपः । अरतीतिरत्र निधोरणरूपा श्रत्येतन्याः + 
तेनातिदायोक्तिन्युदासः ! यदेतदिति । वरत्विति शेषः \ जर्दल्वलीरां मेषख- 

1. केचिदिति 1 अरङूकारस्वैस्वकारादयः ॥ 

१, ^“~-अधिकः" कच. 
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इत्यत्र मन्येराब्दप्रयोगेऽप्युक्तरूपायाः संभावनाया अप्रतीतेर्वितकष- 
मात्रं नासावपहवोसयश्चा । 

सिद्धववेऽध्यवसायसखातिरयोक्तिर्मिंगद्यते ॥ ४६ ॥ 
विषयनिगरणेनामेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः । अस चोसे- 

क्षायां विषयिणोऽनिशितत्वेन निर्देशात्साध्यत्वम् । इह तु निधितस्वे- 
नैव प्रतीतिरिति सिद्धघ्वम् । विषयनिगरणं चोदेक्षायां विषयसाधः- 
करणमात्रेण । इहापि सुखं द्वितीयश्वन्द्र इत्यादो । यदाहुः-- 

°विषयस्यानुपादनेऽप्युपादानेऽपि सूरयः । 

अधःकरणमात्रेण निगीणेत्वं प्रचक्षते ॥° इति । 

दिऽप्यभेदः संबन्धेऽसंबन्धस्तद्िपथयौ । 
द, © ¢ ये 

पोवापयालययः कायेहेवोः सा पश्चधा ततः ॥ ४७ ॥ 

ण्डसाद्दयं वितनुते धारयति । तथा शशकवचनम् । तद्रस्ठुनः राराकवचनं न ममे- 
ल्थैः । वितकमाघ्रं ्रोढोक्तिसिद्धकोयथुपस्थितिमा्रम् । तथा च यदेतदिलयनेन 
किमप्यनिर्दिषटखसूपं वस्तु प्रस्तुतम्, तस्यात्र शशरूपत्वं प्रतिषिध्य किरणकलङकरूपत्वं 
व्यवस्थापितं न तूपमानतादास्म्यं संभावितमिति भावः । अतिशयोक्तयककारमाद- 
सिद्धत्वे इति । निशित विषयिम्राहकत्वे इद्य्थः । निश्वयरूपत्व इति पय॑वसि- 
तोऽ्थः । अध्यवसायपदार्थमाद-विषयेति । विषयिणोऽध्यवसायशप्रकारख अमे- 
द प्रतिपत्तिस्तादात्म्यारोपः । सिद्धत्व इयय व्याघ्रत्तिमाह-अस्य चेति । अध्यव- 
सायस चेदयर्थः । निर्देशाद् विषयीकरणात् । साध्यं व्यक्ता प्रामाण्यत्वम् । प्रतीति- 
रिति विषयिण इखयन्वयः । ननु खब्देनाचुपादानं निगरणम् , एवं स्युक्तप्रस्ुताया- 
सुस्मेक्षायामतिशयोक्तौ चोक्तविषयायां कथं लक्षणगमनमत आह-निगरणं 
चेति । अधःकरणमात्रेण विच्छित्तिविरोषं ्रलयर्किचित्करत्वेनापकर्षमाघ्रेण न तु 
दाब्दानुपादानेनापि । भेद् इति । भेदे सलयप्यभेदप्रतिपत्तिरिखर्थः । एवमग्रेऽपि । 
पौर्वापयीत्ययः पौर्वापयं विपयांसः । स च पूर्वोत्पनने पररोत्पत्नत्वाोपः परोत्पन्ने पूर्वो 
त्पन्नत्वारोप इत्युभयखरूप एकः प्रकारः । कमोत्पन्ने च समकारोत्पन्नतारोप इति 
[१ 

1. अतिक्चयोक्तिरिति 1 अतिश्चयोऽतिद्चयिता भ्रसिद्धिमतिक्रान्ता उक्तिरतिश्चयोक्तिः 
विषयिणा विषयस्य निगरणमतिश्चयस्तस्योक्तिरिति रसगङ्गाधरकाराः ॥ 

2. मेद् इति 1 भेदेऽभेदः? अभेदे मेदः; संबन्धेऽसंबन्धः) असंबन्धे संवन्धः, का. 

यैकारणपौर्वापर्यव्यत्यास इति पञ्चविधातिद्ययोक्तिः ॥ 
॥ 

१" न्द्रस्तुनः श्छ कवचनं इति रिखितपुम्तके नारित, >, भ्रतिषिद्धकिरण-~ इति उुद्वितपाटः, 
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तद्विपर्ययो अमेदे भेदः, यसंबन्धे संबन्धः । सातिशयोक्तिः | 
ऋ क, क 

अत्र भेदेऽभेदो यथा मम- 

'कथपरुपरि कृखापिनः कङापो 
विकसति तस्य तटेऽष्टमीन्दखण्डम् | 

कुवर्ययुगर् ततो विलोक 
तिल्कुञ्चमं तदधः प्रवारुमसात् ॥ 

अत्र॒ कान्ताकेरपाशादेर्मयूरकरापादिभिरमेदेनाध्यवसायः । यथा 
वा--पविशेषदुःखादिव बद्धमौनम्? । अत्र चेतनगतमौनिखमन्यदचेत- 
नगतं चान्यदिति द्रयोर्भेदेऽप्यमेदः । एवमू्-- 

‹सहाधरदलेनासया योवने रागमाक्प्रियः । 
अत्राधरस रागो कोहिव्यम् , प्रियसख रागः प्रेम, द्वयोरमेदः । 
अभेदे भेदो यथा-- 

'अन्यदेवाङ्गलावण्यमन्याः सौरमसंपदः । 
तस्याः पद्मपठाशक्ष्याः सरसत्वमलोकिकम् ॥ 

संबन्धेऽसंबन्धो यथा-- 
'जसयाः सर्गविधौ प्रजापतिरमूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः | 

श्रङ्गारेकरसः खयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 

द्वितीयः । केशपाक्चदेरिलयादिपदेन भारनेत्रनासाधरम्रहणम् । सादस्यनिबन्धना- 

भदारोपरूपातिश्चयोक्किमुदाहय एकरब्दप्रतिपाद्यत्वनिबन्धनामेदारोपरूपामुदाह- 

रति-यथा वेति । अच्र युगपद्रुत्तिद्यस खाथोँपस्थापकतवाज्गीकारेण रक्यल- 
द्ययोरेकदैवेकरशब्दोपस्थाप्यखमिदयभिप्रायेणाह--अत्रेति । चेतनगतं मौनित्वं व- 

चनाभावरूपम् , अचेतनगतं च ध्वन्यभावरूपम् । आये शक्तिरदितीये लक्षणा । ता- 
भ्यामेकदैव उभयमुपस्थाप्यते छेषेण । एकशब्दरतिपायत्वनिबन्धनाभेदायेपरूपा- 

मविद्योक्तिमुदाहरति- वसिति । अचर द्वयोरप्येकत्वनिबन्धनकाय॑साधनतवरूपा- 
तिश्चयोक्तिरवेया । अन्यदेवेति 1 सरसतं रसबोदधत्वम्। अस्या इति ! सम॑. 
विधौ रष्टिकर्मेणि । चन्द्रः प्रजापतिरभूत् । नु वितर्क । चन्द्रसय कान्तिमयतवात्कान्तिप्र- 

दतं संभान्योक्तम्। मदन इति प्रजापत्तिरभूदियन्वयः । अव्र हेतुः--दङ्गारेति । 

पुष्पाकरश्चैचः । अन्न सौरभ्यसौकुमायौस्पदलवं हेदुरबोष्यः \ अस्य प्सिद्धतान्न नि- 
हैतकत्वद्योषः । यद्वा खङ्नारेकरस इति चैत्रस्यापि विशेषणस् । नयु विधिरेव क- 
॥ 

१, 'साहद्य~ इल्यादिः “-अतिश्चयोक्तिरवधेयाः इलन्तः पाडः पुक्कन्तरे नास्ति, 
तामा कजन 
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वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौ तुह 
निमोतुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो स॒निः ॥! 

अत्र पुराणप्रजापतिनिमोणसंबन्धेऽप्यसंबन्धः । 
असंबन्धे संबन्धो यथा-- 

ध्यदि स्ान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्वयम् । 
तदोपमीयते तस्या वदनं चारुरोचनम् ॥" 

अन्न यद्य थवरादाहतेन संबन्धेन संमावनया संबन्धः । कायेका- 
रणयोः पौवपर्यविपर्ययश्च द्विधा भवति । कारणासथमं कार्यस मावे, 
द्योः समकार्त्वेन च । क्रमेण यथा-- 

“प्रागेव हरिणाक्षीणां चित्तस॒ुकलिकाकुखम् । 
पश्चादुद्धिचबकुररसाल्युकुरुियः ॥' 
सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना । 

तेन चिदहासनं पच्च मण्डर च महीक्षिताम् ॥ 
इह केचिदाहुः--"केशपारादिगतो शरोकरिकोऽतिश्योऽरोकिक- 

त्वेनाध्यवसीयते । केचपाश्ादीनां कङापादिभिरध्यवसाये (अन्यदेवा- 
क (0 

स्मादस्या निर्माता नेत आदह- वेदेति । वेदाभ्यासेन परमतात्पयंपयोलोचनेन 
जडो विषयोपभोगाचतुरः, अत एव विषयनव्या्ृत्तकोतूहलः । पुराण इति म्रजाप- 
तिरिति संबन्धः । मुनिर्मेननश्षीकः । एतेन खष्टिकर्मणि चित्तेकामत्वं नास्तीति 
सूचितम् । तद्विनैतादशरूपरुषश्ठिने भवतीति भावः । इदं काव्यप्रकाशे छद्संदेहोदा- 
इहरणत्वेनोपन्यस्तम् । तन्मते विधेर्निमातृखन्याठृत्तिरपि संशयितेवेति न निश्वेया> 

लमख । यदि स्यादिति । इयमद्भतोषमेति दण्डी । नन्विन्दीवरद्रयस्येन्दुम- 
उखे व्यतिरेकथ्रती तिरेव जायते कथं संबन्धाध्यवसाय इयत आदह-यद्यथंति । 

यचर्थबलाद् यचर्थसामथ्यौद् आहतेन कल्पितेन संबन्धेन पदार्थेन संभावनया अध्य 
वसायेन संबन्धः । "गृह्यते" इति रोषः यदयर्थप्रयोग एवायं प्रकारः संभवति आहायं 

एव संबन्धाघ्यवसाय इति भावः । अत एवोक्तं काव्यप्रकारे--यदर्थोक्तो च 

कल्पनम्" इति । द्वयोः कार्यकारणयोः समकालत्वे समकारोत्पन्नत्वे । प्रागेवेति । 
उत्कलिकाकुङं उत्कण्ठाव्याप्तं जातम् । उद्धिन्नानासुत्फुह्यां बकु म्रसुकुरनां च 

श्रियो जाता इयर्थः । सममेव एकदेव समाक्रान्तमारूढं वशीहृतं च । पित्र्य पितु- 

गतम् । अनयोः कारणसायन्तशीघ्रकारिलं व्यज्यते । केचित्तु (सममेवेदयादिदि- 
तीयप्रकारः श्वुनोति चासि तनुते च कीर्तिम् इतिवत् समुचयारुकारस्थेव विषयः 

१, "अन्यदेव-, इत्यादिः “-उसरेक्षाः इदन्तः पाठो ध-पुस्तके नासि, == 'समवेन" इति 

सद्ितपुस्तके. 
सा०्द्० ४ 



५५१८ साहित्यदपेणे 

लाव्यं, दत्यादिपरकारेष्वव्यापिरक्षणस्य इति, तत्न । तत्रापि 
ह्न्यदङ्कलावण्यमन्यत्वेनाध्यवसीयते । तथाहि “अन्यदेव इति खाने 
^अन्यदिव्ः इति पाटेऽध्यवसायस्यासाष्यत्वमेवेद्युसमक्षाङ्कीक्रियते । 
शप्रागेव हरिणाक्षीणां -' इत्यत्र बकुरादिश्रीणां प्रथमभावितापि 
पश्चाद्धावित्वेनाध्यवसिता । अत एवात्रापीवञ्ब्दपयोगे उस्येक्षा । 
एवमन्यत्र । 

पदायना प्रस्त॒तानामन्यषा वा यदा भवत् 

एकधमाभिसंबन्धः खात्तद्ा तल्ययोभिता ॥ ४८ ॥ 
जन्यंषामप्रस्वुतानां धम। गुणक्रियारूपः । उदाहरणम्- 

'अनुङेपनानि कुसुमान्यबलाः 

कृतमन्यवः पतिषु दीपदशाः । 

समयेन तेन सुचिरं चयित- 
प्रतिवोधितस्रमबोधिषत ॥' 

अत्र॒ संध्यावणेनसख प्रस्तुतत्वास्रस्तुतानामनुङेपनादीनामेकबोधन- 
क्रियामिसंबन्धः । 

इति वदन्ति, तन्न । विरूपशब्दाभ्यामेव क्रिययोरुपादाने हि ससुचयसीकारात् । 
कृरापादिभिरध्यवसाये विवक्षिते इति रोषः । अब्याप्िरिति । अन्यदेवेद्यत्र 
लावण्यान्तरस्य भेदसत्वेनाध्यवसायरूपलाभावादिति भावः । एवमन्यत्रापि 
यथायथं ज्ञेयम् । अन्यदिति । अतिशयमरतीतये एतद्यक्तेरेव भेदस्तत्राध्यवसी-~ 
यत इव्यर्थः । तथाहीति । निरुक्ताध्यवसायखीकारेऽनुभवसिद्धोलेक्षा न सखयादिति 
भावः । बककुखादिश्रीणामिति ! एवसु्कलिकायाः पश्वाद्धावितापि पूर्व॑भावि- 

व्वेनाध्यवसितेति बोध्यम् । एवमिति । उक्तदिशा । अन्यत्र तृतीयचतुर्थप्रकार- 
योरव्याप्युद्धारो बोद्धव्य इव्यथः । तथाहि-तादश्रूपस्य निमांता विधिरनिमा- 
तृत्वेन इन्दुमण्डलासक्तमिन्दीवरद्रयमिन्दुमण्डलसक्तत्वेनाध्यवसीयत इति भावः । 
वुल्ययोगितारुकारमाद--पदाथीनामिति । अचुखेपनानीति । चन्दनद्रवानि- 
दर्थः । कुसुमानि श्युङ्कपुष्पाणि । तेन तमखिना समयेन । पतिषु कृतमन्यवोऽबराः 

सुचिरं शयितपरतिबोधितस्मरं यथा सयात्तथा अनुटेपनादीनि अबोधिषत । बोधिता 
इदय्थैः । तमस्यनुरेपनादीनां श््र्षूर्तिरस्ि, ततश्व स्मरोद्रोधो जायते, श्रगमदा- 
दीनां तमोभ्रस्ततया स्फर्तिने संभवतीति भावः । अत्रेति । प्रस्तुते तमसि स्छुर- 

1. त॒स्ययोगितेति । त॒स्या योगितान्वयो यत्रेति ॥ 



दशमः परिच्छेदः । ५५१९ 

(तदङ्गमार्दवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते । 
मारुतीशशभृहेखाकदरीनां कटोरता ।' 

इत्यत्र मारत्यादीनामप्रस्तुतानां कटोरतारूपैकगुणसंबन्धः । 
एवम् 

दानं वित्तादृतं वाचः कीर्तिधर्मो तथायुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्सारमादरेत् ॥' 

अत्र दानादीनां कर्मभूतानां सारतारूयैकयुणसंबन्ध एकाहरण- 
क्रियासेबन्धः | 

अप्रस्तुतप्रस्तुतथोदपकं तु निगचते । 
अथ कारकमेकं खादनेकासु क्रियासु चेत् ॥ ४९ ॥ 

क्रमेणोदाहरणम्- 
'बरावलेपादधुनापि पूवैव- 

स्मबाध्यते तेन जगज्िगीषुणा । 

सतीव योषिखकृतिश्च निश्चला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥' 

अत्र प्रस्तुताया निश्वलयाः प्रकृतत्वे अप्रस्तुतायाश्च सत्या योषित 

एकानुगमनक्रियासंबन्धः । 

दूपलादनुलेपना दीनामपि प्रस्तुतचमियमिप्रायः । तदङ्गमिति । अत्र वर्णनी- 
यतया नायिका प्रस्तुता । मारुलयादीनां तूपमानत्वेनाप्रस्तुतम् । गुणक्रियोभयाभि- 
संबन्धे तुल्ययोगितामुदाहरति--द्ानमिति । दीपकाठंकारमाद--अप्रस्वुतेति । 
ननु "कमलमिव सुखं मनोक्ञं- इयादावतिव्या्तिरिति चेत्, न । साम्यवाचकप- 

दाभावे सतीदयस् विवक्षणीयलात् । एवं वैध्योक्तयभावे सतीदपि बोध्यम् । तेन 

शलं समुद्रश्च दुवौरौ मदहासलौ सतेजसौ । अयं तु युवयोभदः स जडात्मा पड़भवान् ॥ 

इत्यादिव्यतिरेकाङंकारे नातिव्याप्तिः । अ्रकारत्रयेण दीपकमाह--अथेति । अथवे- 

दर्थः । अनेकासु क्रियस्वेकं कारकं यदि संबद्धं स्यात्तदापि दीपकं स्यादिलर्थः । 

बरावर्ेपात् सामभ्यैग्वात् । अधुनापि अस्मिन् जन्मन्यपि । पूवैवत्पूर्वैजन्मनीव । 

तेन शिष्ुपारेन 1 भवान्तरेषु जन्मान्तरेषु । द्वितीयं दीपकमुदाहरति- 

1. दीपकमिति । प्रकृता्थयुपात्तो धर्मः भ्रसङ्गादम्रकृतमपि दीपयति प्रकारवति 

सुन्दरीकरोवीति दीपकम् । अथवा 1 दीप इव दीपकम् । संज्ञायां कन् । दीपपादय च 

मक्रताप्रकृतम्रकाद्चकस्वेनावसयम् ॥ 
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“दूरं समागतवति त्वयि जीवनाय 
मिन्ना मनोमवशरेण तपलिनी सा । 

उत्तिष्ठति खपिति वासगृहं खदीय- 

मायाति याति हसति श्वसिति क्षणेन ॥7 
इदं मम । अत्रैकस्या नायिकाया उत्थानाचनेकक्रियार्संबन्धः । 

अत्र च् गुणक्रिययोरादिमध्यावसानसद्धावेन त्रैविध्यं न रक्षितम् । 
तथाविषवेचिन्यस्य सर्वत्रापि सदस्रधासंभवात् । 

मगर 

्रतिवस्तपमा सा खाद्वाक्ययोगेम्यसाम्ययोः । 
एकोऽपि घमः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पथर् ॥ ५० ॥ 

यूथ द षा 

श्वन्याति वेदार्भे गुणेरुदारेभेया समाङृष्यत नेषधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खट चद्िकाया यदन्धिमप्युत्तरटीकरोति ॥' 
अत्र समाकषणमुत्तरटीकरणं च क्रियेकेव पोनरुत्तयनिरासाय मि- 

त्रवाचकतया निदिष्टा । इदं माख्यापि इद्यते यथा- 
विमरु एव रविर्विंशदः शशी 

रकृतिशोमन एव हि दपेणः | 
शिवगिरिः शिवदहाससहोदरः 

सहजयुन्दर एव हि सजनः ॥' 
दूरमिति । प्रतिवस्तूपरमारंकारमाद-ग्रतीति । वाक्ययोवाक्यार्थयोः गम्यसाम्ययोः 
अरतीयमानोपमानोपमेयभावयोः । तेन “पद्यं मनोज्ञं रुचिरः शशाङ्कः" इ्यादो नाति- 
व्या्षिः । तच वाक्यार्थयोरुपमानोपमेयभावग्रययाभावात् । श्रकाशते मुखं तसा- 
श्नद्रमा दीप्यते यथाः इदयादुपमावारणाय गम्येति । न चात्र ्रागुक्तरीयेकवाक्य- 
तमेवेति चाच्यम् । अन्न गम्य इद्युपादानादेव तत्र तथा कल्पनात् 1 अन्यथा भिन्न- 
वावये उपमाभ्रसक्तयभावेन भ्रतिवस्तूपमैव न सात् । टदृ्टान्तवारणायाह--एको- 
ऽपीति । “एकरूपः कचित्क।पि भिन्नः साधारणो गुणः" इत्युक्तदिशा आप्तस्य मिन्न- 
सामान्यधर्मख व्यवच्छेदः परथग्िन्नशब्दाभ्यां तेन दीपकख व्यवच्छेदः । धन्या- 

सीति । दमयन्तीं प्रति ईसस्योक्तिरियम् । पौनरुकत्येति । कथितपदत्वेनेदर्थः । 
भिन्नवाचकतया विभिन्नवाचकत्वेन 1 इयं प्रतिवस्तूपमा । विमट इति । रिव 
गिरिः कैलासः शिवस्य हासख च सदोदरस्तुल्यः । नन्वत्र अतिवाक्यं धर्मभेद् 

1. भ्रतीति । परतिव्रस्तु मरलयथैमुपमा यस्यामिति ॥ 

१, “पद्यं इद्यधिकं कण्पुस्तके, 



दरामः परिच्छेद, | ५५२१ 

अत्र विमरुविशयदादेर्थ॑त एक एव । वेधर्म्येण यथा-- 
'चकोयं एव चतुराश्चन्द्िका्चामकर्समणि । 
विनावन्तीर्नं निपुणाः सुदृशो रंतनर्मणि ॥' 

दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् । 
सधर्मस्येति प्रतिवस्तुपमाव्यवच्छेदः । अयमपि साधम्थवेधरम्याभ्यां 

द्विधा । कमेणोदाहरणम्- 
"अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम् । 
अनधिगतपरिमखापि हि हरति दयं मारूतीमारा ॥ 

(त्वयि दृष्टे कुरङ्गाक्ष्याः स्रंसते मदनव्यथा | 
दृष्टानुदयभाजीन्दो ग्छानिः कुमुदसंहतेः ॥' 

'वसन्तलेसैकनिबद्धमावं परासु कान्तासु मनः कुतो नः। 
ग्रफुह्टमह्टीमधुरुम्पटः किं मधुव्रतः काहूति वद्िमन्याम् ॥” 
इदं पचं मम । त्र (मनः कुतो नः” इत्यस्य “काति वद्धिमन्याम् ? 

इत्यस चैकरूपयेव पर्थवसानासतिवस्तुपमेव । इह तु कर्णे मधुषारा- 
वमनसख नेत्रहरणस च साम्यमेव, न वेकरूप्यम् । अत्र सामथ्यसम- 
अकवाक्ययोः सामान्यविरोषमावोऽथान्तरन्यासः । प्रतिवस्तुपमादष्टा- 
न्तयोस्तु न तयेति भेदः । 

संभवन्वस्तुसंबन्धोऽसंभवन्वापि ङत्रचित् ॥ ५१॥ 
एवेति कथं ्रतिवस्तूप्मेयत आह--अ्रेति । अर्थतस्तात्पयात् । विमखदिपदानां 
विभिन्नार्थवाचकत्वेऽपि पथवसाने तात्पर्यबरद्धैमल्यरूपेकार्थबोधकलमिति भावः । 
अवन्तीरवन्तिदेदोत्पन्ना नारीः । विनाशन्दोऽज् भिन्नार्थः । दष्टन्तार्कारमाह-- 
दष्ठान्त इति । सधर्मस्य सदृशस्य वस्तुनः सामान्यधर्मस्य प्रतिबिम्बनं प्रणिधानग- 

म्यसाम्यत्वम्। अच्रापि वाक्ष्ययोरिखयनुवर्तते । तेन (मद्यपवर्जितेः इत्यत्र नाति- 
व्याधिः । एकवाक्यलात् । अयमपि दृ्टन्तोऽपि खंसते नदयति । ग्खाँनिः संको- 
नवः । मदनव्यथाग्खान्योः संतोषवियेधिलात्साम्यम् । अनयोः सत्वासत््वाभ्यां वेध. 
म्यम् इह त्विति । प्रीतिजनन एव पर्यवसानादैकरूप्येऽपि प्रीतेरवेरक्षण्यद्विलक्षण्य- 
मिति भावः। अचेति । अतिवस्तूपमादृ्टन्तयोरिदयर्थः। न तथा न सामान्यविशेषभावो 
न वा समथ्यैसमर्थकभावः। निदर्दानाठंकारमाह-संभवन्निति । असंमवन्नवाधितः । 

1. दृष्टान्त इति । तदक्तम्--“दृष्टान्तः पुनरेतेषां सरवैषां प्रतिबिम्बनम्? इति ॥ 
। १ न्ग 

१. 'पानग च, २, ररतकर्मणिः क, 
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यत्र बिभ्बायुबिम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शना । 
तत्र संभवद्स्त॒संबन्धनिदरीना यथा-- 

“कोऽत्र भूमिवर्ये जनान्मुधा तापयन्पुचिरमेति संपदम् | 
वेदयति दिनेन मानुमानाससाद चरमाचरं ततः ॥' 

अत्र रवेरीदशाथेवेदनक्रियायां वक्तत्वेनान्वयः संभवत्येव । ईह- 
दराथेज्ञापनसमथेचरमाचरप्राधिरूपकर्मवत््वात् । स च रवेरसाचर्ग- 
मनस्य परितापिनां विपस्मापरेश्च बिम्बप्रतिविम्बमावं बोधयति । असं- 
मवद्वस्तुनिदेना त्वेकवाक्यानेकवाक्यगतत्वेन द्विविधा । ततरैकवा- 
क्यगा यथा-- 

“करयति कुवर्यमारलकितं कुरिलः कराक्षविक्षेपः। 
अधरः किंसल्यटीखामाननमस्याः करानिधिविलसम् ॥' 

अत्रान्यस्य धम कथमन्यो वहखिति कटाक्षविक्षेपादीनां कुवर्य- 
माखदिगतरुकितादीनां कर्नमसंमवत्तह्छकितादिसदशं रुखितादिक- 
मवगमयत्कटाक्ष विक्षपादेः कुवरख्यमाखदेश्च बिम्बप्रतिविम्बभावं बोध- 

यति । यथा वा- 

“प्रयाणे तव राजेन्दर सुक्ता वैरिग्रगीदयाम् । 
राजहं सगतिः पञ्यामाननेन रशिदुतिः ॥ 

अत्र॒ पादाभ्यामसंबन्धराजहंसगतेस््यागोऽनुपपन्न इति तयोसतत्सं- 
बन्धः कल्प्यते, स चासंभवन्राजहंसगतिमिव गतिं बोधयति । अनेक- 
वाक्यगा यथा- 

इद् किखाव्याजमनोहरं वपुः तपः्खमं साधयितुं य इच्छति । 
ध्रुवं स नीरोत्पकपत्रधारया समितां छेतुखषिव्यंवस्यति ॥' 

विम्बाञुबिम्बत्वसुपमानोपमेयमावं बोधयेत् । व्यज्ञनयाः इति रोषः । को.ऽत्रेति । 
सुधा निष्प्रयोजनम् । ततो दिनान्तरे । ईदशा्थेति । पवीरधलर्थः । स च वेदन- 
क्रियान्वयः । बिम्बानुबिम्बभावं साददयम् । तच्ादशेनप्रयोजकत्वेनेति बोध्यम् । 

कटयतीति । अच धर्धर्मिणोरुपमाकत्पनम् । धर्मयोरूपमाकल्पने निददीना्टं- 
कारमुदाहरति-यथा वेति । मुक्ता यक्ता । तयोः पदयोस्तत्संबन्धः राजर्हसग- 
तिसंबन्धः । इदमिति । शङुन्तरामालोक्य दुष्यन्तस्योक्तिरियम् । अव्याजमनोहरं 

1. निदश्चनेति । निथिल दैनं सादृद्याविष्करणं निददेना । दशेण्यन्तात्लिथां 

मावे युच् ॥ 
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अत्र॒ यत्तच्छब्द्निरदिष्टवाक्यार्थयोरभेदेनान्वयोऽनुपप्यमानसादश- 
वपुषस्तपःछ्चमत्वसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्रधारया समिहताक्दनेच्छे- 
देति बिम्बपरतिविम्बभावे पयंवसति । 

यथा वा- 
“जन्मेदं वन्ध्यतां नीतं भवमोगोपक्िप्सया । 
काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया ॥' 

अत्र मवभोगसखोमेन जन्मनो व्यथतानयनं काचमूल्येन चिन्ता- 
मणिविक्रय इवेति पर्यवसानम् । एवम्- 

“क सूयमभयो वंशः क चाल्पविषया मतिः । 
तितीष्दैसरं मोदाद्ड़्पेनासि सागरम् ॥' 

अत्र मन्मल्या सूर्यव॑शवणीनसुड्पेन सागरतरणमिवेति पयेवसानम् । 
इयं च कचिदुपमेयवृत्तस्योपमानेऽसंमवेऽपिं मवति । यथा- 

ध्योऽनुमूतः कुरङ्गाक्ष्यास्तस्या मघुरिमाधरे । 
समाखादि स मद्रीकारसे रसविशारदैः ॥' 

अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधर्मख द्वाक्षारसेऽसंमवासूर्ववस्ाम्ये 
पयेवसानम् । माादूपापि यथा मम-- 

“क्षिपसि शुकं वृषदंराकवदने भ्रगमपयसि म्रगादनरदने । 
वितरसि तुरगं मेहिषविषाणे निदधच्वेतोमोगविताने ॥ 

इह विम्बप्रतिबिम्बताक्षेपं विना वाक्याथीपयेवसानम् । ष्टन्ते तु 
पर्यवसितेन वाक्यार्थेन सामथ्यौहिम्बप्रतिबिम्बताप्रत्यायनम् । नापी- 

खभावसुन्दरम् । अर्थादनेन तपःमं साधयितुं य इच्छतीदयर्थः । ऋषिः कण्वः । 
व्यवस्यति इच्छति । जन्मेदमिति । वीतरागस्योक्तिरियम् । वन्ध्यां निष्फल- 
ताम् । एवमिति । उडुपेन श्ुद्नौकया । उपमेयवृत्तस्य उपमेयधर्मख उपमेये 
बाधादुपमाकल्पनमिति विशेषः । एवं “मुखं ते चन्द्रमस्प्धिं पड्कजद्वेषि रोचनम् ।* 
अन्र स्पधद्रिषयोशेतनधर्मलान्मुखलोचनयोरसंभवादुपमायां पयैवसानम् । उषद्- 
शको माजौरः । स्रगादनस्तरश्चुः । वितरति क्षिपसि । अन्न वैषयिकसुखाञभवसं- 
ताने चेतोनिधानं वरृषद॑श्कवदनादौ श्ुकाघपणमिवेत्युपमायां पयैवसनम् । ट्ट 

न्तादेनिदशेनामेदसुपपादयति--दहेति । निददैनायामिदर्थः । ननु "कोऽत्र भू- 
मिवल्ये- इदयादौ जनतापकरः सूयोऽप्यस्तं याति किसुतान्य इति । दण्डापूपन्या- 

याद्थान्तरप्रीतिरस्तीतीयमर्थापत्तिरियत आद नापीयभिति । सुक्तानामिति 
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यमर्थापत्तिः तत्र 'हारोऽयं हरिणाक्षीणां -” इत्यादौ सादस्यपमेव- 
सानामावात् । 

आधिक्यञ्ुपमेयस्योपमानाक्यूनताथ वा ॥ ५२ ॥ 
व्यतिरेकः 

संच 
एक उक्तेऽयुक्ते हेतौ पुनसिधा । 

चतुर्विधोऽपि साम्यख बोधनाच्छब्दतोऽथेतः ॥ ५२ ॥ 
आक्षेपा द्वादशधा शेषेऽपीति तिरा । 
प्रत्येकं स्यान्मिित्वाष्टचसत्वारिंशदिधः पुनः ॥ ५४ ॥ 

उपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरूपमेयगतमुक्कषकारणसुपमानगतं नि- 
कषैकारणं च । तयेोद्रयोरप्युक्तावेकः प्रत्येकं समुदायेन वानुक्तौ 
त्रिविध इति चतुर्विधेऽप्यसिन्चुपमानोपमेयस्य निवेदनं शब्देनाक्षेपेण 
चेति द्वाददम्रकारोऽपि शषेऽपिचब्दाद कषेऽपीति चतुर्विशतिप्रकारः । 
उपमानान्यूनतायामप्यनयेव भन्गया चतुर्विशतिप्रकारतेति मिलिता- 
षट चत्वाररिंशस्मकारो व्यतिरेकः । 

उदाहरणम्- 
'अकलङ्क मुखं तस्या न कलङ्की विधुयंथा ।' 

अत्रोपमेयगतमकलङ्कत्वमुपमानगतं च करङ्कितवं देतुद्रयमप्यु- 
क्तम् । यथाशब्दपरतिपादनाच्च शाब्दमोपम्यम् । अत्रैव "न कर्कि वि- 

मौक्तिकानां प्राप्तापवगणां चेदय्थः । सारद्येति । तथा साद्दयपथैवसानस्थे 
निदरेनेव, विरेषलादन्यत्र लथापत्तिरिति भावः । व्यतिरेकाठंकारमाह-आधि- 
क्यमिति । व्यतिस्च्यिते उपमानवेलक्षण्येनोपल्भ्यते उपमेयमनेनेति व्यतिरेक- 

पद्न्युत्पत्तिरवघेया । आधिक्यपक्षं विकल्पयति-- एक इति । नोक्त इति हेता- 
विल्यनुषङ्गः । राब्दत् इवादिशब्दात् । अर्थतस्तुल्यादिपदाथीनुसंधानात् । आशक्षेपाद् 
व्यज्ञनातः । श्बेऽपील्यादिना श्ेषामावसमु्रयः । त्रिरा चतुविशतिग्रकारा । 
निकर्षोऽपकर्षः । प्रव्येकमिति । उत्कषैकारणानुक्तावपर इद्धः । अनयेव भ- 
ङयेति । निरक्तकमेणेदयर्थः । तथाहि--उपमेयस्योपमानान्यूनतायां हेतुरुपमेयगतं 
निकषकारणसमुपमानोत्कषैकारणं च । तयोद्रेयोरप्युक्तावेकः । प्रत्येकं समुदायेन वा- 
मोमिन 

१. शस च" इति घ-पुस्तके नास्ति, २. छच' ध्. 
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धूपमम्) इति पाठ आ्थेम् । 'जयतीन्दं करुङ्किनम्' इति पाटे स्विव॑- 
वत्तुल्यादिपद विरहादाक्षिप्तम् । अत्रेवाकर्ङकपदल्यागे उपमेयगतोत्कषै- 
कारणानुक्तिः । कङ्किपदत्यागे चोपमानगतनिकषेकारणानुक्तिः । 
द्योरनुक्त द्रयोरनुक्तिः । शष यथा-- 

'अतिगादगुणायाश्च नाजवद्धङ्करा गुणाः ॥ 
उत्रवार्थे वतिरिति शाद्दमोपम्यम् । उक्कषैनिकर्षकारणयोद्यो- 

रप्युक्तिः । गुणशब्दः शिष्टः । जन्ये भेदाः पूर्वैवदृह्याः । एतानि 
चोपमेयस्योपमानादाधिक्य उदाहरणानि । न्युनवे दिव्यां यथा- 

'स्ीणः क्षीणोऽपि शद्ची भूयो भूयोऽभिवधेते सत्यम् । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवतिं यातं तु ॥' 

अत्रोपमेयभूतयोवनाखय॑साधिक्यम् । तेनात्र “उपमानादुपमेयसखा- 
थिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः" इति केवीचिष्क्षणे “विपयंयेवेतिपदमन- 
शकम् इति यत्केचिदाहुः; तन्न विचारसहम् । तथाहि-अत्राधिक- 
न्यूनसे सत्त्वासत्त्वे एव विवक्षिते । अत्र च चन्द्रापेक्षया योवनखा- 
सत्त्वं स्फुटमेव । अस्तु वात्रोदाहरणे यथाकर्थचिद्धतिः । 
~ ~----------~-~----------------~------~----------------------------^-*-----~------ “~ -------~~ 

नुक्त त्रिविध इल्यादुक्तप्रकारेण चतुर्विशतिविधतवं बोध्यम् । जयतीति । जयः 
पराभवः सर चापकृष्टत्वेन ज्ञानं तख च सुखेऽसंभवात्साद्दये पयवसानमिदयाक्षेप 
इति भावः । द्वयोरिति । अकरुङ्किकरड्किपदथोरिलर्थः । द्रयोरनुक्तिः उत्क्षनि- 
कषेकारणयोरनु क्तिः । मुखे चन्द्रसाददयनिषेषे नैवाधिक्यं प्रतीयते! अतिगादेति। 

अतिगाढगुणदालिलसुपमेयगतोत्कषकारणं भङ्करगुणभागिखमुपमानाञ्जापकषैकार- 
णम् । पूर्ववदिति । तसा नाग्जवद्धङ्गरा गुणाः इति, अतिगादगुणायाश्व नान्ज- 
वद्भणाः इति, तस्या नागजवद्धणाः” ईति प्रकारत्रयमू्यम् । क्षीणः श्चीण इति । 
मानिनीं अत्युक्िरियम् । विरमति । “मानात् इति रोषः । यातं यौवनं तु अनि- 
वपि । यौषनं पुनन वधेत इति तात्पयोथैः । अत्र पुनर्वधेनमुपमानचन्द्रोत्कषैकारणम् । 
अपुनर्वधैनसुपमेययौवननिकरषैकारणम् । उपमानन्यूनतायां व्यतिरेकमखीङ्कवैतां मतं 

दूषयति-अजोपमेयेति । चन्द्रस्थेयेमत्ोपमानं बोध्यम् । तेन शक्षीणः क्षीणः~ 
इदयादावाधिक्यव्यतिरेकेणेव संमहमंभवेन विपर्यये वा न्युनतायां वा तथादीति 
सत्त्वासत्त्वे उक्छरृ्टलापङ्कष्टत्वे । ननु यौवनास्थेयेखाधिक्यस्य निवेदनं अङृतख मान- 
भङ्गसोपकारकमिति तस्यैव वैचित्याधायकलम्, न तु यौ वनासत्त्वस्येयत आह- 

1. केषांचिदिति 1 अङंकारसर्वसखकाराणाम् ॥ 

१, वादि" घ॒, 
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'हनूसदचेर्यरसा मया पुनरविषां हसैदूतपथः सितीङ्ृतः ।' 
इत्यादिषु का गतिरिति सुशरक्तं “न्यूनताथवाः इति । 
सदाथेख बलादेकं यत्र याद्राचकं दयोः । 
सा सहोक्तिमृरुभूतातिशयोक्तिर्यदा भवेत् ॥ ५५ ॥ 

अतिशयोक्तिरप्यत्रामेदाध्यवसायमूला कायैकारणपौ्वापरयं विपर्यय - 
पा च । अमेदाध्यवसायमूढापि शछेषभित्तिकान्यथा च । क्रमेणो- 
दाहरणम्- 

‹सहाधरदङेनासा यौवने रागभाक्परियः ।' 
अत्र रागपदे शेषः । 

‹सह् कुमुदकदम्बेः काममुष्टासयन्तः 
सह षनतिमिरोषेरथैपुत्सारयन्तः । 

सह सरसिजष्ण्डेः खान्तमामीख्यन्तः 
प्रतिदिश्ममृतांशोरंशवः संचरन्ति ॥' 

अस्तु वेति । हनूमद्यैरिति । दमयन्तीं प्रति दूतत्वेनन्द्रादिभिः प्रेषित न- 
रस्य तस्प्रयोजनासिद्धौ विषादोक्तिरियम् । अचर प्रुप्रयोजननिष्पादकस्वेन हनूम- 
ददेरुपमानस्योत्कृष्टलं तद्य तिरेकेणोपमेयस्य नर्स्यापष्टलं च प्रतीयते । अन्न 
दूतयोरूपमानोपमेयभावविवक्षणेऽपि उपमानस्ेवाधिक्यम् , न तूप्रमेयस्येति । सद्यो- 
त्यलंकारमाद--सहा्थस्येति। सहार्थश्च साकं-दार्ध-समं-सजःप्रश्तिः। एकं वस्तु 
वाचकमन्वयि । अमेदाध्यवसायमूखा अभेदाध्यवसायरूपा । शेषभित्तिका शछेषधरति- 
पन्नभेदमूखा \ अन्यथा अश्छेषभित्तिका 1 संबन्धिभेदादवगतमेदमृूरेति यावत् । सहा- 
धरेति । सहसब्दस रागभजनमर्थः, तृतीयायाः संबन्धि तस्य च सदरथेऽन्वयः । 
सहशब्दस्याव्ययलात्तदर्थसय द्वारीभूत विभक्तयथं विनापि समकाटीनलसंबन्धेन राग- 
भाक्सहार्थकदेशो रागमजनेनान्वयः । यौवन ईति सति सक्तम्याः समकालीनल- 
मर्थः, अस्यापि रागभजनेनान्वयः । अस्या इति तात्पयबखादधरदेन त्रियेण चा- 
न्वयः । तथा चास्याः श्रिय इदमधरदरुसंबन्धियौवनकाटीनरागाश्नय इलयन्वय- 
नोधः 1 रागः प्रेम डोहित्यं च, तयोरभेदारोपः । अन्यथा एकलामावदेकसयोभया- 
न्वयासंभवेन लक्षणमसंगतं स्यात । सह कुमुदेति 1 कमुदकदम्बस्योष्टासो वि- 

कासः, कामसोद्यसो वैनम् , तयोः सदृस्येनैवामेदायेषः । तेजःसंसगांभावरूपसख 
तिमिरस्योत्सारणं तद्य संबन्धाभावः, येयैखोत्सारणं विनाश्यः, तयोः साद्द्येनेवा- 
मेदारोपः । सरसिजषण्डानामामीर्नं संकोचः, खान्तस्यामीखनं विषमान्तरादाक- 
षणम् , तयोरपि साद्द्येनैवाभेदायेपः । एवं चाच्रोच्छसादयः सदशब्दानामथांः, क 

मेत्वं व्रतीयानामर्थः, तख सहार्थान्वयः 1 सहार्थस्य च समकाटीनलसंबन्धेन उ~ 
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इदं मम । अत्रोछासादीनां संबन्धिभेदादेव भेदः, न तु शिष्टतया | 
(सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोह विटप्तचेतना । 
अगमत्सह तेखबिन्दुना ननु दीपा्चिरिव क्षितेखरम् ॥ 

इयं च माख्यापि संभवति । यथोदाहते 'सह॒ कृमुदकदम्बेः- 
इत्यादौ । 

८रक्ष्मणेन समं रामः काननं गहनं ययौ ।' 
इत्यादौ चातिशयोक्तिमूलामावान्नायमलंकारः । 

विनीक्तिथदिनान्येन नासाध्वन्यदसाधु बा । 
नासाधु अशोमनं न भवति । एवं च यद्यपि शोभनत्व एव पथैव- 

सानं तथाप्यश्चोभनत्वामावमुखेन शओमनवचनस्यायममिप्रायो यत्कस- 

छासयन्त इत्यादिषदार्थैकदेशे उचसादावन्वयः । तथा ऊुमुदकदम्बादिकमकोष्टा- 
सादिसमकाटीनोष्टासादिकतोसरन्द्रंराव इयन्वयवबोधः । अत्राभेदाध्यवसायमूलमूतंः 
भेदमुपपादयति-भबोह्ासादीनाभिति । मदु क्तदिसा संबन्विभेदाद्ेदो बोध्यः। 
का्ैकारणपौरवापर्यरूपातिच्ययोक्तिमूलां सहोक्तिमुदाहरति--सममेवेति । एक्दै- 
वेदर्थः । नराधिपेन अजेन । सा इन्दुमती । अच्राजसय पतनमिन्दुमतीपतनजन्य- 
मपि समकाटीनत्वेनाध्यव्तितम् । इयं च सदोक्तिश्च । मूलमूतेदयादिविवक्षायाः 
फलमाह-छक्ष्मणेनेति । वस्तुतस्तु यत्र वैचिच्यमनुभूयते तत्रैवाटंकारचम- 
ज्गीकरणीयम् । अन्यथा सह मणिवल्येर्हिं बाष्पधारा गरन्ति-` इति कान्यभ्रकाश- 
कारदत्तोदाहरणमसंगतं स्यात् । अत्र खस्थानाच्यवनरूपं गमनमेकमेव । न च 
गमनयोरेकजातीयत्वेऽपि व्यक्तिभेदाद्धेद इति वाच्यम् । शछक्ष्मणेन समं रामः का- 
ननं गहनं ययोः इद्यादावपि तथाकल्पनख संभवात् । व्याद्ृत्तभावेन तद्विवक्षणस्या- 

किंचित्करलात् ।! एवं "वधते सह पान्थानां मूरेया चूतमज्ञरी ` इति दण्डिदत्तोदा- 
हरणे तृतीयार्थो दत्तिलम् । मृषोकत्तिदरद्धिसमकाटीनब्र्याश्रया चूतमज्ञरीलन्वयः । 
विनोक्तयटंकारमाह-विनोक्तिरिति । यत् यदि। एकपदाथौशोभनलामावादि- 
भ्रयोजकापरपदार्थव्यतिरेककथनं विनोक्तिरियर्थः । यद्यपीति ।! ननासाधिदयस्ः 
इति दोषः । पय॑वसानं तात्पयैम् । तथा च साघु साधुकषब्देनैव भ्रतिपादनमुचित- 

1. विनोक्तिरिति । इयं च न केवरं बिनाशम्दस्य सत्व एव भवति ! अपि तु वि. 
नाद्ब्दार्थवाचकमात्रस्य । तेन नञ् निर्-बि-अन्तरेण-क्ते-रहितेल्यादिपरयोगे विनोक्तिरेव । 
अकुकार भाष्यकारस्तु "निल्यसंबन्धानामसंबन्धवचनं विनोक्तिः? इति लक्षणमाह । तत 
“सणालमन्दानिङ्चन्दनानायु्ीरश्चवाल्कुदोशयानाम् । बियोगदूरीकृतचेतनाया विनेव 
दौत्यं मवति प्रतीतिः ॥* इत्युदाहार्यम् । अत्र शेलस्याविनाभावेऽपि विनाभावो निबद्धः ॥ 

मिमानो 

१. (तथाः घ्, 
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चिद्रणैनीयस्याशोमनवं तव्परसंनिषेरेव दोषः । तस्य पुनः खमावतः 
रोभनत्वमेवेति । 

यथा-- 
धविना जख्द्काटेन चन्द्रो निसन्द्रतां गतः | 
विना भीष्मोष्मणा मञ्चर्वनराजिरजायत ॥! 

असाध्वदरोम्नं यथा-- 

“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साघु स्वया कृतम् । 
का दिनश्रीर्विनार्ेण का निशा शशिना विना ॥' 

भनिर्थकं जन्म गतं नछिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम् । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फडेव दष्टा विनिद्रा निनी न येन ॥' 
अत्र प्रस्परविनोक्तिभङ्गया चमत्कारातिश्चयः। विनाशब्दधयोगा- 

भावेऽपि विना्थविवक्षायां विनोक्तिरेवेयम् । एवं सहोक्तिरपि सहश- 
द्धपयोगाभावेऽपि सहाथेविवक्षाया भवतीति बोध्यम् । 

समासोक्तिः समेयेत्र कायठिङ्कविशेषणैः ॥ ५६ ॥ 
व्यवहारसमारोपः प्रस्त॒तेऽन्यसख बस्तुनः । 

मिति भावः । अरोभनवाभावमुखेन अोभनवाभावघ्रतिपादनद्रारा । तस परसं- 
निधिजातदोषस्य वस्तुनः ।! पुनर्दोषविगमे सति खभावत एव, न तु दोषविगमरूपो- 
पाये: शोभनल्रमिदयन्वयः । दोभविगमेन यन्न शोभनत्वं भवति सामान्यविषय इति 
मावः । विनेति 1 निसतन्द्रतां निर्मलम् । अत्र खतः स॒न्दरयोश्वन्द्रवनराज्योरभे- 
घभीष्मोष्मसंनिघानरूपदोषविगमेन रोभनत्वं प्रतिभातीदयर्थः । परजनातीतं सतम् । 
का कुत्सिता विनिद्रा श्रफुह्य । परस्परस्य दशेनं विना परस्परजन्मनिर्थकत्व- 
सुखेनाश्चोभनत्वमिति भन्गयेव्युक्तम् । एवं सहोक्तिरिति 1 अत एव (सममेव 
नराधिपेन साः इदमिव्युदाहरणमुपपन्नम् । समासोक्तयटकारमाद-समासोक्ति- 
रिति । समैः भ्रस्तुताप्रस्व॒तसाधारणेः । यत्नेदव्ययं य इद्यर्थे । छिङ्ग खीलादि व्य- 
वहियते विशषण प्रतीयतेनैनेति व्यवहारोऽवस्थाभमेदः । इह तु खावस्थास्षमारोपेणे- 
लादि वक्ष्यमाणखरसाद् अन्न व्यवहारसमारोपे कृतप्रकृतविदोषाधानस्याचुभवसिद्ध- 
तया व्यवहारः । अथवा 'तत्वमोपम्ये यत्रतीयतेः इति प्राचीनोक्तानुसारेण च 

1. समेति । समासेन संक्षेपेणोक्तिरथैद्ययकथनं समासोक्तिः ॥ 
1 

१. 'दोष~' इत्यादि “भाव इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति. २. "अत्र वषोकारं विना चन्द्र 

स्याछोभनत्वं न भवति, शओोभनत्वे तु तस्य स्वत एव । वनराजेस्तु मीष्मोष्माणे विना शोभनत्वं भव्रयेव' 
इति पुस्तकान्तरे पाटः, ६, मथा-'सहाधर दख्ेनास्या यौवने रागवाभ्ियः* इति पुर्तकान्तरे पाठः । 
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अत्र समेन कार्येण परस्त॒ुतेऽपरस्त॒तव्यवहारसमारोपः । यथा-- 
“व्याधूय यद्वसनमम्बुजरोचनाया 

वक्षोजयोः कनककुम्भविरापसतमाजोः । 
आलिङ्गति प्रसभमङ्गमरोषमसया 

धन्यस्त्वमेव मर्याचरगन्धवाह ॥” 
अत्र गन्धवाहे हटकामुकव्यवहारसमारोपः । 
लिङ्गसाम्येन यथा-- 

“असमाप्तजिगीषस्य खीचिन्ता का मनखिनः | 
अनाक्रम्य जगत्छरत्लं नो संध्यां भजते रविः ॥ 

अत्र पुंखीलिङ्गमात्रेण रविसंध्ययोनोयकनायिकाव्यवहारः । विै- 
षणसाम्यं तु शिष्टतया, साधारण्येन, आओपम्यगभत्वेन च र्रिधा। 
तत्र शिष्टतया यथा मम- 

'विकसितमुखीं रागासङ्गाद्रर्तिमिरावरतिं 
दिनकरकरस्परष्टभन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुरः । 

व्यवहारसमानरूपैव समासोक्तिरनेनाङ्गीकृता 1 नतु परोक्तिभदकैः शिष्टैः समासोक्तिः 
इति कान्यप्रकादयलक्षणानुसारेण प्रकृतवाचिना शिष्ट विश्ेषणबलादभ्रकरृतव्यज्ञनरूप- 
द्वितीयार्थस्योपमानलानङ्गीकारेणासंगतिप्रसङ्गात् । अन्यद्याप्रस्तुतख समासेन सङ 

दुच्चारणरूपसंक्षेपेणावस्थाद्रयप्रतीतिः समासोक्तिरिति संज्ञाव्युत्पत्तिरवधेया । यद्वा 
समस्यकायौदेरासेन उपन्यासेन उक्तिरम्रस्तुतावस्थाव्यज्ञनम् । व्याधूयेति । यन्न 
नाथिकायाः स्लनवसनाक्षेपपूर्वकालिङ्कनमेव कायं प्रकृतस्य वायोरम्रकृतस्य नायक 
चेति समानसम् । यदि पुननीयिकायासतादशालिङ्गनमप्राञ्युतः कस्यचिदात्मनोऽघन्य- 
लनिवेदनमेतव्खात्तदा वायोरप्रकृतलाचेयं समासोक्तिः । किंतु शधन्याः खड वनं 
वाताः- इल्यादिवक्ष्यमाणवद्रैधरम्येणाप्रस्तुतप्रशंदैव । अहमधन्य इति प्रस्तुतख 
गम्यात् । एवं च “नवा ठता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताङ्गी मकरन्दशीकरैः 
इत्यायुदाहरणमस्यावगन्तव्यम् । यत्र वायुर्वेणेनीयत्वेन प्रकृतस्तन्च चुम्बनरूपका- 
यैसाम्येन रशाङ्गारिलरूपनायकावस्थासमायोपश्वारल्रमावदति । असमाप्रजिगीः- 
षस्येति । मनखिनो नीतिवेदिनः । अत्र इथन्तत्वेनाप्रकृतयोरपि रविसंष्ययोः 
्रकृताङ्त्वेनैव भरकृतलमवघेयम् । न चायं समासोक्तिमूरक्रोऽथौन्तरन्यास इति 
वाच्यम् । अरथममप्रकृताथप्रतीतेरसंभवास्राथमिकप्रतीतिविषयसेव समर्थकत्वाद्गीका- 
रात् । आयेपितच्नीपुंसभावयोः घ्ीपुंसविरेषत्वाभावेन सामान्यसमर्थकल्लायोगाच । 
साधरण्येन वाच्यव्यज्गयगतत्वेन । विकसितेति । युखमेकदेरो वक्रं च । रागो 

१. श्रथमममक्रतार्थसमर्थकल्वं बिना मकरुतस्वयहासंभवेन समासोक्तेरनवकाश्चात्" इति पुश्तकान्तर, 
२, 'आसोपित--'इद्यादिः 'अयोगाच, इत्यन्तः पाटः पुस्तकान्तरे नास्ति. 

सा० द्० ४५ 
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जरटल्वरीपाण्ड्च्छायो मृद कटुषान्तरः 
श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसीं उहिनदतिः ॥' 

अत्र मुखरागादिशब्डानां श्िष्टता । अत्रैव हि "तिमिरावृतिम् 
इत्यत्र “तिमिरांश्चकम इति पडे एकदेशस्य रूपणेऽपिं समासोक्तिरेव । 
नत्वेकेदेर विवर्ति रूपकम् । तत्र हि तिमिरांश्चकयो रूप्यरूपकमावो 
दरयोरावरकस्वेन स्फुटसादृश्यतया परसाचिव्यमनपेक्ष्यापि खमात्रवि- 
श्रान्त इति न समासोक्तिबुद्धिं व्याहन्तुमीशः । यत्र तु रूप्यषूप- 
कयोः सादृद्यमस्फुटं तत्रैकदेशान्तररूपणं बिया तदसंगतं सखादित्य- 
राब्दमप्येकदेशान्तररूपणमा्थेमपेक्षत एवेति । तत्रैकदे ख विवरतिरू- 
पकमेव । यथा- 

°जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मण्डरूगगरूञम् । 
रसपंमुही वि सहसा परम्मुदी दोर रिउसेणा ॥ 

अत्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । कचिच्र यत्र स्फुरसार- 
द्यानामपि बहूनां रूपणं रानब्दमेकदेशस्य चाथ तत्रैकदेरि विवर्ति ङ- 
पकमेव । रूपकपतीतेव्यापितया समासोक्तिप्रतीतितिरोधायकसात् । 
न्वसि रणान्तःपुरयोरपि सुखसंचारतया स्फुटं साद्द्यमिति चेत्; 
सत्यसुक्तम् । अस्त्येव । कितु वाक्याथेपयोलोचनसापेक्षम् , न खट निर- 

रक्किमा सुरतेच्छा च ! गलन्ती नदयन्ती तिमिराद्रतिर्यस्यास्ताम् , पक्ष-गरन्ती 

स्खलन्ती तिमिरमेवाद्रतिर्वसनं यस्यास्ताम् । पक्रर्वरीफर्स्येव पाण्ड्च्छाया का- 

न्तियैख ¦ कृटुषान्तरः कलङ्कमलिनाभ्यन्तरः, पक्षे--रष्यांकषायितचित्तः । अचर 

म्राच्यां बन्धकीव्यवहारश्वन्द्रे नायकव्यवहारश्च प्रतीयते । एकदेश्विवर्तिरूपकेण 

सहासा विषयविभागं क्रोति- तच हीति । परख नायिकारूपणसख साचिव्यमा- 
नुकूल्यम् \ खमात्रेण उखसामभ्यैनेव विश्रान्तः वैचिव्यविरोषे कार्य उपक्षीणः । 

जस्स इति । भ्यख रणान्तःपुरे करे कुबौणस् मण्डलग्रङताम् । रससंसुख्यपि 
सहसा पराद्ुखी भवति रिपुसेना ॥* इति संस्कृतम् । मण्डलाग्ररतां खद्गरूताम् । 

रसेन समरेच्छया, सखुरतेच्छया च । संमुखी अभिमुखगासिनी । अचर यदि लिङ्गसा- 

म्येन मण्डलाग्मर्तायां नायिकाव्यवदहारः पराद्छुखवरूपकायंसाम्येनापि रिपुसेनायां 
म्रतिनायिकाव्यवहारः प्रतीयते, तथापि तदुभयं रणेऽन्तःपुररूपणस्यासंगतिग्रसङद्ध- 

क 

सायेक्चमित्येकदेशविवर्विरूपकमेवेदमिति भावः । चिच येति } अत्र साहचये- 

१, "विना, इदयादिः “रूपणं, इत्यन्तः पाठो घ-युस्तके नास्ति. 
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पेश्चम् । सुखचन्द्रादेमनोहर्वादिवद्रणान्तःपुरयोः खतः संखसंचा- 
रत्वामावात् । साधारण्येन यथा-- 

८निसर्मसोरमोष्धान्तभूङ्गसंगीतच्ाछिनी । 
उदिते वासराधीरो सेराजनि सरोजिनी ॥' 

अत्र निसर्गत्यादिविदोषणसाम्यात्सरोजिन्या नायिकाभ्यवहारपतीतो 
खीमात्रगामिनः सेरस्वधर्मसय समारोपः कारणम् । तेन विना विङोष- 
णसाम्यमात्रेण नायिकाग्यवहासतीतेस्संमवात् । जपम्यगभ॑लं पुन- 
लिधा संभवति, उपमारूपकरसंकरगभत्वात् । तत्रोपमागभेते यथा-- 

्दन्तप्रमापुष्पचिता पाणिपहवशोभिनी । 
केशपाराखिवृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ॥ 

स्त्र सुवेषत्ववास्मथमं दन्तप्रमाः पृष्पाणीवेद्युपमागभेत्वेन समा- 
सः | अनन्तरं च दन्तप्रभासदयेः पष्पेश्चितेत्यादिसमासान्तराश्रयेण 
समानविरोषणमाहास्म्याद्धरिगेक्षणायां कताव्यवहारसमतीतिः । रूपकग- 
मते यथा--ध्लावण्यमधुभिः पूर्ण इद्यादि ! संकरगभस्वे यथा-^्द 
न्तम्रमापुष्प-¬ इत्यादि । श्वुवेषा' इत्यत्र "परीता इति पठे ह्युपमारूप- 
कृसाधकामावात्संकरसमाश्रयणस् । समासान्तरं पूववत् ¦ समासान्तरम- 

मयीदया प्रथमत एवात्रा्रस्तुनोपस्थितिरिति भावः । नायिकाव्यवहारेति। 
यस्या मुखे खाभाविकं सौरभं तसा एव व्यवहारसमारोपः! ननु श्िष्टविश्चेषणसख 
द्यर्थश्चब्द प्रयोगसामथ्योदेवाथान्तरप्रतिपादकलं साधारणविशेषणस्य तु चाच्यविरशे- 
षाधानेनैवोपटक्षणलात्कथं तेनाथान्तरप्रतीतिरियत आह-अञरेत्यादि । माच्रप- 
देन सरोजिन्या व्यवच्छेदः ! सरोजिनीविकासे चित्तोष्टासविशेषरूपस्मेरलसय तादा- 
ल्म्यासेपः 1 कारणं सहकारि । तेन स्मेरलसमारोपरेण ! असंभवादिति । साधा- 
रणविदेषणसय वाच्यविशेषाघानेनैव उपक्षीणतया व्यज्ञयबोधे सामथ्योभावादिति भावः 
एवं च साधारणविदोषणमप्रस्तुतासाधारणधर्माोपादिसहकृतमेवाथान्तरप्रतिपाद्कर. 
मिति फलितम् । उपमारूपकयोः संदिग्धत्वे संकरः । दन्तप्रभेति } नन्वेतद्रूपकः 
गर्भैमेवेयत आह-वेषत्ववदादिति । वेषस्मान्यथायुपपत्तेरियर्थैः । पुष्प- 
पवाभ्यामपि शैरीरोभाविरेषस्यं संभवेऽपि अिदरन्देन तस्यासंमवात्तत्रेवोपमा- 
समासस्यावस्यकलमिलयवगन्तव्यम् ! ङताग्रतीतो खवेषत्वेन सोभालारोपो वेदितव्यः । 
खछावष्येति । अत्र खवण्यमधुनोराहादकत्वे खोचनरोरम्बयोः इ्यामलादिना स्फुट- 

१, “भूषणादि कतः इव्यधिकं सुद्ितपुस्तके, २. सुवेषत्वस्यः इत्यधिकं पुस्तकान्तरे, 
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हिश्ना रुताप्रतीतिः । एषु च येषां मते उपमासंकरयोरेकदेशविवरतिता 
नासि तन्मते आचतृतीययोः समासोक्तिः । द्वितीयस्तु प्रकार एकदे- 
राविवरतिरूपकविषय एव । पर्याखोचने स्वाय प्रकारे एकदेरविव- 
विन्युपभेवाज्गीकतैमुचिता । अन्यथा-- 

“देन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण दारदधानाद्रैनखक्षतामम् । 
प्रमोदयन्ती सकरङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥॥ 

इत्यत्र कथं श॒रदि नायिकाव्यवहारप्रतीतिः । नायिकापयोधरेणाद्रेन- 
खक्षतामशक्रचापधारणासंमवात्। ननु 'आद्रेनसक्षतामम् इप्यत्र खित- 
मप्युपमानलं वस्तुपयारोचनया र्दे धनुषि संचारणीयम् । यथा-- 
"द्रा जुहोतिः इत्यादो हवनस्यान्यथासिद्धेदं्चि संचायते विधिः 
एवं चेन्द्रचापाममाद्रैनखक्षतं दधानेति प्रतीतिभविष्यतीति चेत्, न। 

एवं विधानिवीह कष्टसष्टिकस्पनादेकदेच विवय्युपमाङ्गीकारस्येव ल्याय- 

स्वात् ! अस्तु वात्र यथाकथंचित्समासोक्तिः । नेत्रैरिवोत्यकेः प्रैः- 
व क 

सादस्यसेभवाद्रुपकाणां बहुत्वाभावाच समासोक्तिरेव, नत्वेकदेशविवतिरूपकम् । एक- 

देश विवार्तिकूपकस्य यदेतद्दाहरणं दत्तं तन्मतभेदेनैदयवगन्तव्यम् । नन्वत्र मध्वादीनां 

सुखे बाधासपराथमिकवोधायुपपत्तिरिति चेत्, न यथा शुखचन्द्रं चुम्बति' इत्यादौ 

चुम्बनस्य चन्द्रे बाधान्सुखे पयवसानं तथा मुखसंबन्धसय मध्वादावसंभवाछ्छवण्यादा 

पर्मवस्ानमिति खीकारात् । नन्वेवमपि पूर्ववत्समासद्वयाज्गीकारेणोपमागभमेवेदमस्तु 

किमधिकेन रूपक्रगभत्यकत्पनेन इति चेत् , सलयम्। गतादुगतिकन्यायेनाख प्रकारस्य 

खीकाराद् अन्धक्तेव खण्डनीयत्वाच। द्वितीय स्त्विति 1 सुखे मध्वाघयन्वयसखासं- 

मवालघ्रथमत एव परद्याप्याहारेण प्रतीतिः, कतो व्यज्ञनामाच्रप्राणा समासोक्तिरिति 

भावः 1 वस्तुपयौखोचनयेति । अभिग्रेताथबोधनानुरोधेन संचारणीर्यं याचि- 

तमण्डलन्यायेनापणीयम् । अच्र वेदिकद्ान्तमाद-दृश्चेति । अन्यधात्तद्ध 

सा्यभ्रातर्जहोतीति वचनान्तरप्रापतेः ! दधि दधिपदे संचार्यते उपक्रम्यते । विधि. 

रप्राप्तापकत्वरूपवियिराक्किः । तदुक्तम्--“सर्ैत्राद्यातसंबन्धे श्रूयमाणे पदान्तरे । 

विधिशक्च्युपसंकान्ते स्याद्धातोरदवादता ॥ इति यथा्याते स्थिता विधिशक्ति- 

धौतर्थसान्यथासिद्धत्वे तत्राद्चुपयोगिनी अद्ग्धदहनन्यायेन पदाथन्तरस्य वधय- 

तायाञुपयोगं रुममाना पदान्तरे संचायंते तथात्रापीति भावः ॥ आनवाह इत ॥ 

अङाक्यनिर्वादेदयर्थः । नु धर्थिकल्पनातो धर्मकल्पना रुधीयसीति न्यायेनोपमेयय्यो- 

पमानत्वकट्पनमेक्षयेकदेलविवल्युंपमाकल्पना गुरुरिखयत आह--अस्तुवेति । नेचै- 
स्विति 1 नेभरैरिबोलयरैः प्चैुखैरिव सरः भियः । पदे पदे विभान्ति स चक्रवाकैः 

स्तनैरिव ॥> इति प्रायुक्तोदाहरण इयर्थः । अन्यगदसंभवात्समासोक्तिप्रकारासंभ- 
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इत्यादौ चान्यगत्यसंमवात् । किं चोपमायां व्यवहारप्रतीतेरभावाक्थं 

तदुपजीविकायाः समासोक्तेः प्रवेशः । यदाइः-- 
(व्यवहारोऽथवा तत्वमोपम्ये यस्मतीयते । 
तन्नोपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा ॥' 

एवं चोपमारूपकयोरेकदेचविवतिताङ्गीकारे तन्मूकसंकरेऽपि समा- 

सोक्तेरभवेो न्यायसिद्ध एव, तेनौपस्यगभेविद्रोषणोत्थापितलवं नासा 

विषय इति । विरेषणसाम्ये श्िष्टविरोषणोस्थापिता साधारणविरोषणो- 

त्थापिता चेति द्विधा । कर्यरिङ्गयोस्तुल्यत्वे च द्विविधेति चर 

कारा समासोक्तिः । सर्वत्रैवात्र व्यवहारसमारीपः कारणम् । सच 

कचिटोकिके वस्तनि ठौ किकवस्तुव्यवहारसमारोपः । चाखीये वस्तुनि 

राखीयवस्तुव्यवहारसमारोपः ! रोकरिके वा साखीयवस्तुव्यवहारसमा- 

रोपः । चाक्लीये वा लोकिकवस्तुव्यवहारसमारोप इति चतुधा । तत्र 

जोकिकवस्वपि रसादिमेदादनेकविधम् । शाल्ीयमपि तकोयुर्वेद- 

ज्योतिःलाखप्रसिद्धतयेति बहुमकाश समासोक्तिः । दिव्यात यथा-- 

“व्याधूय यद्रसनं- इत्यादौ । ठो किके वस्तुनि लोकिकस्य हका - 

व्यवृहारादेः समारोपः । 

धयेरेकरूपमखिखखपि वृत्तिषु लां 
पर्यद्धिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम् । 

वात् । “एकदेरविवत्युपमैवाङ्गीकटसुचिताः इति पूर्वेणान्वयः \ ननु प्रायुक्तयुक्त्योत्प- 

ङादावुपमानलवं संचारणीयमिति चेतत्, न । “आद्रनखक्षताभम् दइदयत्रा््यां उपमाया- 

अर्थवरोनैव कल्पनाया योग्यत्वात् ! प्रकृते तु श्रोत्यास्तद् संभवादिति भावः ॥ नः 

न्विवशब्दव्यययेनात्रापि व्यवहारसमारोप इल्यत आकि चेति । विशेषणानां 

साददयोपरुम्भमरटिन्ना विेष्यस्याप्यभ्याहारेण प्रथमत एव साद्दयप्रतीतिरज्भवः 

सिद्धा तथेव श्रोतुराकाङ्कविरहाद व्यवहारव्यज्ञनं न भवतीति भावः । व्यवहार 

इति । गौपम्यगरविशेषणसाम्ये सति व्यवहारोऽपरस्तुतसख साधर्म्यं तत्त्वं खरूपं 

वा यल्मतीयते तदौपम्यं समासोक्तिं भवति तत्र हेतुरेकदेशेति । स्फुटा सवीयु- 

मवसिद्धा । तथा च सादद्यप्रतीतिरेवाज्चभवसिद्धा न व्यवहारप्रतीतिरिति । नात्र- 

समासोक्तिप्रसङ्ग इति भावः । तच्वप्रतीतौ समासोक्तिमन्ये खीङुवेन्ति तन्मताचुसा- 

गेवाथवा ततत्वमिलयुक्तम् । व्यवहारादेरित्यादिपदेन खरूपसख ग्रहणम् । येरिति । 

१* (भवति* इति सुद्वितपुस्तके, 
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लोपः कृतः कि परत्वजुषो विमक्त- 
सेरक्षणं तव छृतं ध्रुवमेव मन्ये ॥ 

अत्रागमदासखप्रसिद्धे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुव्यवहारसमारो- 
पः । दिवमन्यत्र । रूपकेऽप्रकृतमात्मखरूपसंनिवेरोन प्रृतस रूपमव- 
च्छादयति । इह ॒तु खावखासमारोपेणावच्छादितखसूयमेव तं पूवो - 
वस्थातो विरोषयति । अत एवात्र व्यवहारसमारोपो न तु खरूपस- 
मारोप इत्याहुः । उपमाध्वनौ शेषे च विशेष्यस्यापि साम्यम् , इद ॒तु 
विरोषणमात्रसय । अप्रस्त॒तप्रदंसायां प्रस्तुतस्य गम्यत्वम् , इहं तप्र- 

स्त॒तखदि मेदः । 

उक्तैर्विंरेषणैः साभिप्रायैः चरििरो मतः ।¦ ५७ ॥ 
क "~न" 

अवरेश्वरः संबोध्यः । वृत्तिषु वस्तुषु, पदाथन्वयेषु च ! अव्ययमविनश्वरम् , अन्ययप्- 

द्वार्च्यं च । असंष्यतया अनन्तरूपतया, संष्याविशेषप्रतिपादकतया च । परल. 

जुष उत्कषैमाजस्तव बिमक्तेमेदय्रहस्य, पक्ष--परवरतिन्या विभक्तेः खदेलक्षणं 

विशिष्टज्ञानं सूत्रं च । आगमशाख्रसिद्धे वस्ठुनीश्वरे व्याकरणशाच्रग्रषिद्धवस्तुनो 

निपातस्य व्यवहारसमारोपः ! रूपकादस्याः परैरुपपादितं भेदं ददोयति-- रूपक 

इति । अप्रकृतं वस्तु आत्मरूपसंनिवेश्ेन आत्मखरूपारोपणेन रूपं खरूपम् । इद 
तु समासोक्तौ वु । खावस्था खसाधम्यैम्। तं अ्रकृतपदाथं पूवावस्थातः प्रक्ृतावस्था- 

मवच्छाय विशेषयति उच्छष्टत्वेन ज्ञापयति । अत्राप्यग्रकृतमिति कतरपदमन्वेति । 

विरोष्यस्यापीलयादिना विशेषणस्यापि साम्यं प्रतीयत इति सेषः 1 गम्यत्वं व्यज्गय- 

त्वम् । परिकरारङंकारमाद-उक्तैरिति । विशेषण प्रकृतो पयोगित्वज्ञापनमि- 

यर्थः । “विशेषणैः इति बहुत्वमत्र विवक्षितं तेनेव वेचित्यस्यानुमवसपिद्धत्वात् । सा- 
भिघ्रायैः प्रकृतार्थपरिपोषणाभिभ्रायेग प्रयुक्तैः । ययप्यपुष्यर्थसय दोषलाभिघानात्त- 
न्निराकरणेन पुष्टां खीकारः कृतस्तथाप्येकनिष्टत्वेन बहूनां विरोषणानामेवोपन्यासे 

1. एवमन्यत्रेति 1 "गण्डान्ते मददन्तिनां प्रहरतः क्ष्मामण्डले वैधृते रक्षामाचरतः 

सदा विदधतो क्पु याच्रोत्सवम् । पूवौमलजतः श्िर्ति छयुभकरीमासेव्यमानख ते वर्धन्ते 

विजयश्रियः किमिव न त्रेयखिनां मङ्गल्छ् ॥° अत्र ज्योततिःशाखप्रसिद्धवस्तुसमारोपः ॥ 

2. परिकर इति । परिकरोति म्कृताथै्पक्ररोरीति परिकरः साभिप्रायश्चब्दः सो- 

ऽसिन्नस्तीति परिकरः 1 मल्वथींयोऽच् । मूषणार्थामावान्च सुद्र । “साभिप्राय विशयेष्ये तु 

यवेत्परिकराङ्करः । चठुणी पुरषाथानां दाता देवश्वतुजः ॥° इति विेषोऽवधेयः । दृष्ता 

तदङ्क इवायं परिकरान्नातिरिच्यते । परिकरस्याङ्कुर इति वयुत्टः : ॥ 
„~ ~~~ 

१, (वदन्तिः ध्, 



दस्चमः परिच्छेदः | ५३५ 

यथा- 
अङ्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन् कण, रक्षैनं भीमाहुःलासनम् ¢ 

वदे ् स र = ४ 

शब्दः खभावादेकार्थेः शेषोऽनेकाथवाचनम् । 
'खमावदेकार्थैः" इति शब्द शेषाद् व्यवच्छेदः } "वाचन इति च 

ध्वनेः । उदाहरणम्- 
(प्रवतेयन्कियाः साघ्वीमौखिन्यं हरितां हरन् । 
महसा भूयसा दीप्तो विराजति विमाकरः ॥ 

अत्र प्रकरणादिनियमामावाद् द्वावपि राजूर्यौ वाच्यो । 
कचिष्िशिषः सामान्यात्सामान्यं अ पिेषतः । ५८ ॥ 

वैचिन्यमिदयरुंकारमध्येऽयं गणित इति कन्यप्रकाराः । अङ्गयज्ति । भीमेन वा- 
ध्यमानं दुःशासनं रक्षितुमरद्कवन्तं कणे प्रयश्वत्थान्नो लजाप्रतिपाद्कं वेचनमि- 

दभ् । उक्तविरेषणत्रयेण कणैसखय रक्षणोपयोगितं प्रतीयते । तथाविधस्य खपक्ष- 

रक्षणाक्षमतायां खजनातिरयः प्रतीयत इति ! छेषालंकारमाह--शब्दैरिति  ख- 
मावादिलर्थपदसयाभियेयमाचपरलरूपतात्प्ग्राहकलम् \ अन्यथा एकथेरिलयोग्यं 
सर्वेषामेव शब्दानां वाच्यलक्ष्यव्यज्गयरूपनानार्थसंभवात् । वाचनमसिधारक्षणाभ्यां 

म्रतिपादनम् । एकस्िन्विरेष्येऽभिधया अपरस्मिन्विरोष्ये ठक्षणया अधंद्रयप्रतिपा- 

द्नेऽथष्टेष इति भावः । ध्वनेर्वा चकव्यज्ञनस रष्दसख व्यवच्छेद इति पूर्वेणान्वयः । 

म्वतयन्निति कतैरि शक्तम् । सू्यपक्ष--करस्यैन पाविच्र्यजननद्वारा उपयोगि 

टक्षणिकम् । तदुक्तं विष्णुघुराणे--श्र्टो यर्दश्भिर्जोकः क्रियायोग्योऽभिजायते । 

पवित्रताकारणाय तस्मे छद्धारमने नमः \* इति । साध्वीः क्रियाः वेदोदितकमाणि । 

हरितां दिग्दृत्तीनां माछिन्यं दैन्यादनोजस्यम् । पक्षे-दिां तमःदयामताम् । मह- 
स्तेजस्तचर "अधिक्षेपापमानदिःः इति प्रागुक्तं सोय वा तेन दीप्तोऽधृव्यः, पक्षे- 
ज्योतिषा जाज्वल्यमानः । नन्वन्न प्रकरणाद्राजभ्रतीतौ सूय व्य्ञनेवोपमाघ्वनिरे- 

वायमिल्त आह--पकरणादिनियमाभावादिति । आदिना संयोगादिपरि- 

अहः । नन्वेवं शब्दष्ेष एवायं विभाकरपदस् राजसूर्योभयवाचकलादिति चेत्, 

संकीणमेवेदसुदाहरणम् । असंकीर्णोदाहरणं तु (स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायाय- 

धोगतिम् । अहो खुसद्दी इत्तिस्तुराकोटेः खरु च ॥° अत्रो्रखधोगविषदाभ्या- 

सुत्कषौपकषौं ल्क्य । अप्रस्तुतप्ररं साठंकारमाद-कचिदिति । एतच वाक्यप- 

1. कचिदिति । कचित्सामान्यादय्रस्तुतादिरेषः प्रस्ठ॒तः कचिद्धिरोषादग्रस्तुता- 

त्सामान्यं प्रस्तुतम्, कवित्कार्यादम्रस्तुताव्यस्तुतं निमित्तम्, कविक्निमित्तादम्रस्तुतास्मस्वतं 

कार्यम् , कचित्समादप्र्तुतात्समं भरस्तुतं चेदघम्यते तदा पत्रधाऽप्रस्तुतपरश्सा स्यादिति 

निमैङिताथः ॥ 
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कायाननिमिततं कार्थं च हेतोरथ समात्समम् । 
अप्रस्त॒तास्प्रस्तुतं चेद्धम्यते पञ्चधा ततः ॥ ५९ ॥ 
अगप्रस्तुतप्रश्चसा स्याद् 

क्रमेणोदाहरणम्-- 
“पादाहतं यदुत्थाय मूघीनमपिरोहति । 
खस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ 

अथासदपेक्षया रजोऽपि वरमिति विरोषे प्रस्तुते सामान्यममि- 
हितम् । 

“सगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम् । 
विषमप्यस्रतं कचिद्धवेदसर्तं वा विषमीश्वरेच्छया ॥' 

अत्रेश्वरेच्छया कचिददहितकारिणोऽपि हितकारित्वं हितकारिणो- 
ऽप्यहितकारितमिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः । एवं चात्रा- 
परस्तुतप्र सामूखोथोन्तरन्यासः । ष्टान्ते प्रख्यातमेव वस्तु पति- 
बिम्बत्वेनोपादीयते । इहं तु विषागरतयोरमरतविषीभावसयाप्रसिद्धेर्न 
तस्य सद्भावः । 

८इन्दुर्िप्त इवाज्ञनेन जडिता इष्िश्गीणामिव 
परम्ानारुणिसेव विद्वुमदठं यामेव हेमपरमा । 

काकर्यं कर्या च कोकिरुवधुकण्टेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बहीः सगही इव ॥ 

श्चकेऽन्वेति । अप्रस्तुतादिति सामान्यादिलयादिपश्चकस्य विशेषणम् । अप्रस्मुतादिति 
यथायथं छिङ्गविपरिणामाविपरिणामाभ्यां विरेष इद्यादिपश्चकस् विशेषणम् , ततस्तदा 
अप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्र्ंसाव्यज्ञनम् । यद्रा अस्तुतव्यज्ञकमप्रस्तुतकथनमप्रस्वुतप्र- 
शंसा । पादाह तमिति । बरूदेवस्योक्तिरियम् । सामान्यमभिदहितसिति । देहिन 
इति सामान्यवाचकम् । खगियमिति । अजविलापोऽयम्। अहितकारिविशेषो विषं 
हितकारिविशेषोऽरतम् । नन्वच्न बिम्बश्रतिबिम्बभावसतत्वात् दृष्टान्त एवायमिदखयत 
आह--दष्ठान्त इति ! तख दृष्टान्तस्य सद्धावः संभवः । असाः संकीर्मोदाहरणं 
तु "मण्डिढति पादेषु काचः शिरसि धायते ! यथेवासि तथैवास्तु काचः काचो 
मणिर्मणिः \° अन्राविवेचकेनोत्कृष्टसखयानादरेऽपि नोत्कषोपचयः । अनुकृटयादरे- 
ऽपि नोत्कषै इति प्रस्तुतमप्रस्तुतेन वाक्यार्थेन प्रतीयते । इन्दु इति । ज- 
डिता निष्पन्दा । कारकदयं माधुय विपर्यासः । प्रस्तुतं प्रचुरीभूतम् । बै द्याम. 
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अत्र संभाव्यमानेभ्य इन्द्रादिगताञ्जनटिप्तववादिभ्यः कार्थेभ्यो वद्- 
म © य * म ५ {९ भ तादिगतसोन्दय विरोषद्पं प्रस्तुतं कारणं प्रतीयते । 
(गच्छामीति मयोक्तया मृगद्या निश्वासमुद्रे किणं 

त्यक्खा तियेगवेक्ष्य बाष्यकट्षेनैकेन मां च्चुषा । 
जद प्रेम मदर्पितं परियसखीबरन्देः त्रया वध्यता- 

मित्थं क्ञेहविवर्थितो गृगरिद्युः सोखासमामाषितः ॥' 
अत्र कस्यचिदगमनषूपे कार्ये कारणमभिदहितम् । तुस्ये पस्तुते 

तुल्याभिधाने च द्विधा केषमूला साददयमात्रमूखा च । शेषमूापि 
समासोक्तिवद्विरोष्यमात्रेश्ेष शछेषवद्विरेष्यसापि शिषे भवतीति 
द्विधा । कमेण वथा-- 

"सहकारः सदामोदो वसन्तश्रीसमन्वितः । 
समुजवररुचिः श्रीमान्प्रभूतोत्क ङिकाकुरः ॥1 

अत्र विद्रोषणमात्रश्ेषवश्चादप्रस्तुतास्सहकाराकसखचिस्पस्तुतसय ना- 
यक्रस् प्रतीतिः । 

“पुंस्त्वादपि प्रविचटेयदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात् । 

अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदशीयं 
केनापि दिक्परकरिता पुरुषोत्तमेन ॥ 

कोमर्ल्लाभाव एव गहा । संभाव्यमानैभ्य उस्वरक्षणीयेभ्यः । अनुक्तनिमित्तेयमु- 
स्रेक्षा । तन्निष्ठकायेलस्य तद्विषये उपचारादिदसुपपन्नम् । उदाहरणान्तरं ठु “नाघ्रातं 
न कृतं कण च्लीभि्मधुनि नार्पितम् । द्विषां दीर्धिंकास्वेव विश्ची्णं नीरसुत्पलम् ॥" 
अघ्रोत्खाघ्राणाद्यभावरूपकायेभ्यः प्रस्तुतायाः रोच्यावस्थाया हेतोः अतीतिः.। त- 
त्सच्वनियतसत्ताकलमेव कायैलमभावानामवगन्तव्यम् । गच्छामीति । सखायं 
भ्रति कखचिहुक्तिरियम् । सोस्रासं सूकष्महासयुक्तम् । शगदिश्चु प्रति मरणसूचकं 
तादगाभाषणमच्र कारणम् । विश्ेषणमान्न्येति । मा्रपदेन विशेष्यव्यवच्छेदः । 
विशेष्यस्यापीलयपिना विरेषणपरिथहः। आमोदः सौरभम् , आनन्दश्च ! वसन्तकार- 
पकरणपद्टवादियुक्तः । सम्ययुज्वला रुचिदं पतियंस्य सः, पक्षे सम्यगुन्वङे 
राङ्खारे सुविरभिरषो यख सः । श्रीः शोमा, वेषरचना च। भ्रभूताभिः ब्रचुराभि- 

रत्कलिकाभिरुदरतयुङ्कलेरङ्लो व्याप्तः, पक्षे-प्रकरषैण भूतया उत्कलिकया नायि 
कोक्कण्ठ्या आङो व्याङृङः । पुस्त्वाद पीति । पुरुषभावाद् यदि भविचदेत् ज्ञी 
यदि भवेत् । अधः पाताङमपि यदि यायात् । प्रणयने याचननिमित्त यदि महान्न 
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यत्र पुरुषोत्तमपदेन विरोष्येणापि शिष्टेन प्रचुरपसिच्या भर्मं 
विष्णुरेव बोध्यते । तेन वर्णनीयः कथ्िपुरूषः प्रतीयते । 

साहदयमात्रमूखा यथा-- 
एकः कपोतपोतः शतशः दयेनाः श्ुघाभिघावन्ति । 
अम्बरमावृतिशूल्यं दरहर चरणं विधेः करुणा ॥' 

अत्र कपोतादपरस्तुताकश्चिखस्तुतः प्रतीयते । इयं च कचिद्रैष- 
म्येणापि भवति । 

४धन्याः खट वने वाताः कहारस्प्ंशीतखः । 
राममिन्दीवरद्यामं ये स्प्रशन्त्यनिवारिताः ॥' 

अत्र वाता धन्या अहमधन्य इति वैधर्म्येण प्रस्तुतः प्रतीयते । 
वाच्यस्य संमवासंमवोसयदू्पतया त्रिप्रकारेयस् । तत्र संभवे उक्तो- 

दाहरणान्येव | 
असंभवे यथा-- 

कोकिरोऽहं भवान्काकः समानः काङिमावयोः | 
अन्तरं कृथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः| 

अत्र काककोकिल्योवाकोवावयं प्रस्तुताध्यारोपणं विनासंमवि । 
ता 4 भ ~~ 

स्यात् , खर्वः स्यात् । तदपि तथापि विश्वमुद्धरेत् ! इतीयं दिक्! ईद्दोऽयं प्रकारः 
केनाप्यनिर्वचनीयेन पुरुषोत्तमेन विष्णुना भ्रकरिता दर्दिंता। तेन हि दैखयहृतं रा- 
ज्यसुदधर्ु मोरिनीरूपच्रीलं प्राप्तम् । जतं विश्वमुद्धटु वराहरूपेण पातारं गतम् । 
बलिदेदयापह्तं राज्ययुद्धतु पादत्रयभूमियाचननियित्तं वामनं प्राप्तम् । राजपक्षे- 
पुंस्त्वात् पौरूषाद्. यदि प्रविचलेद् यद्यधो नीचत्वमपि यायाद् याचननिमित्तं यदि 
महिमद्यूल्यः स्यात् तदपि विश्व खराज्यसुद्धरेदिययं प्रकारश्च केनापि पुरुषोत्तमनाश्ना 
राज्ञा प्रकटितः! विशेष्येणापि विदेष्यवाचकेनापि । प्रचुरप्रसिच्या मूरिप्रयोगेण, 
अतिग्रसिख्या वा । म्रकृतस्येवाच्च व्यङ्ग्यत्वं न तूषमानस्येति नोपमाष्वनितम् । द्रयो- 
रभियेयत्वाभावान्न शेषत्वम् । कथित्परस्तुत इति । यख बहवः शत्रवो गोपनस्थानं 
नासि स इव्यथः । इयं च अप्रस्तुतप्रशंसा च । वैधर्म्येणापि विधमोन्तरव्यज्क- 
वैघम्य॑विरिष्टखय कथनेनापि । एवं च पद्रपरकारा अप्रस्तुतग्ररंसेति फलितम् । 
न्या इति } दद्यरथसोक्तिरियम् । कहारस्य कह्ारवतो जरस स्पेन री- 
तखाः । सौगन्ध्यप्रतीतिरतर लक्षणाप्रयोजनम् । अचेति । वाता धन्या इति वैध- 
म्येण अहमधन्य इति प्रस्त इखन्वयः । वाच्यसख वाक्यार्थस्य । कोकिलोऽटमि- 

पन 

१० (हरिहरिः घ. 
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उभयरूपत्वे यथा-- 
'अन्तर्छिद्राणि मूरास कण्टका बहवो बहिः । 
कथं कमर्नारस्य मामूबन्मङ्करा गुणाः ॥ 

अन्न प्रस्तुत कस्यचिदध्यारोपणं विना कमल्नाखान्तरिछद्धाणां 
गुणभङ्खरीकरणे हेतुस्वमसंमवि । अन्येषां तु संभवीद्युभयषूपतम् । 
अस्याश्च समासोक्तिवद् व्यवहारसमारोपप्राणत्वाच्छन्दशक्तिमूर्ता- 
द्रस्तुध्वनेर्भदः । उपमाध्वनावमरस्तुतख व्यज्खयतम् । एवं समासोक्तौ 
छेषेऽपि द्वयोरपि वाच्यत्वम् । 

उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः । 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यते स्तुतिनिन्दयोः ६० 

निन्दया स्तुतेभम्यते व्याजेन स्तुतिरिति ब्युखत्या व्याजस्तुतिः । 
सुत्या निन्दाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः । क्रमेण यथा-- 

'सनयुगमुक्ताभरणाः कण्टककङठिताङ्गयष्टयो देव । 
त्यि कुपितेऽपि प्रागिव विश्वस्ता [ दविर ] लियो जाताः ॥' 

इदं मम । 

व्यन्तरं विशेषं काकटीकोविदाः सृक्ष्ममधुरध्वनिविदः । वाकोवाक्यमुक्तिप्रत्युक्तौ 
तौ प्रस्तुतौ तयोरष्यारोपणं खरूपव्यज्ञनम् । छिद्राणि विवराणि, दोषाश्च । कण्टकाः 

तीक्ष्णाय्क्षावयवाः, श्ुद्रशत्रवश्च । गुणासतन्तवः, यांसि च । द्राणां विवराणां 

गुणभङ्खरीकरणे पद्यनारतन्तुच्छेदने । अन्येषां कण्टकानाम् । तस्याथ शछषमूलतुल्या- 

्रस्तुतप्र्॑सायाश्च । समासोक्तिवदिति । समासोक्तौ यथा श्िषटशब्दश्रयोगमा- 
तरेण व्यवहारो न प्रतीयते किं तु विरेषणसाम्यानुसंघानेनापि, तथात्रापि विरेष- 

णदाम्यानुसंधानमप्यपेक्षितम् , राब्दरक्तिमूखवस्तुध्वनौ तु तच्नापेक्षितमिति ततोऽसा 

सेद इति भावः । द्वयोः भ्रस्तुताप्रस्तुतयोबीच्यत्वं प्रकरणादिनियमाभावादिलयर्थैः । 

व्याजस्तुलयरकारमाह- उक्तेति । बाच्याभ्यामापाततः । प्रतीयमानाभ्याम् । नु 

न्द्व्याजेन स्तुतिर्भवत्येव व्याजस्तुतिः स्तुतिव्याजेन निन्दा तु व्याजनिन्देव भवति 

कथं व्याजस्वुतिरिलतः संज्ञया द्विविधं योगार्थमाह--निन्दयेति । स्तनयुगेति । 
राजानं अरति कखचिदुककिरियम् ! सनयुगे सुक्ताभरणं दारो यासाम्, पक्ष-- 

सनयुगान्सुक्ताभरणं यासाम् । कण्टको रोमाच्ः> तीक्ष्णामवरक्षावयवश्च । प्रागितर- 

कोपात् पूर्वैकाठ इव । विश्वस्ता अयमस्माकं नापकर्तेति विश्वासाश्नयाः; पक्षे--~ 

विधवाः । "विश्वस्ता विधवा समेः इल्यमरः । अत्र द्वीणां पीडाजनकत्वेनापाततो 

१, भ्रागिव विश्वस्ता अपि पिते त्वयि रिपुचियः" क ररियुखिय घ. 
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'व्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोदितेयं 
सञ्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 

सतोत्रं तु ते महदिदं घन धर्मराज- 
साहाय्यमजेयसि यत्पथिकाच्निहत्य ॥' 

पययोक्त यदा भद्धा भम्यमेवाभिधीयते । 
उदहरणच- 

स्प्रष्टा नन्दने शच्याः केरसंमोगलङिताः । 
सावज्ञं पारिजातसख मञ्र्यो यस सैनिकैः ॥ 

अत्र हयग्रीवेण खर्गो विजित इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणं वैचि- 
यविरोषप्रतिपत्तये सन्यस्य पारिजातमञ्ञरीसावन्ञस्परौनरूपकायेद्रारे- 
7भिहितम् । न चेदं कायात्कारणप्रतीतिषूपाप्रस्तुतप्रशंसा । तत्र 
यैसाप्रस्तु तत्वात् । इह तु वणेनीयख प्रभावातिश्चयनोधकव्वेन काय- 
पपि कारणवस्पस्तुतम् । एवे च-- 

'अनेन पयौसयताश्रुनिन्दून्स॒क्ताफरस्थूरूतमान्सतनेषु । 
प्र्य्पिताः शच्चुनिरासिनीनामाक्षेपसूत्रेण विनैव हाराः ॥' 
अत्र वणेनीयस्य राज्ञो गम्यमूतशचक्रुमारणरूपकारणवत्कार्यभूतं त- 

धाविधशचुललीक्रन्दनजलूमपि प्रभावातिश्चयबोधकत्वेन वणैनादैमिति 
पयौयोक्तमेव । 
निन्दा, प्ैवसाने लु शनुनाश्चकत्येन स्ठुतिः प्रतीयते । व्याजस्तुतिरिति । ज- 
यम्थ्तुतिः धर्मराजस्य साहाय्याचरणेन आपाततः स्वुविः, पय॑वसाने तु पथिका- 

पकारेण निन्दा प्रतीयते 1 पयायोक्त्यकंकारमादह--पयीयोक्तमिति । सङ्खया उ- 

क्तितरैचित्य विशेषेण अभिधीयते अभिधेयवत्स्फुटं श्रतीयते । एवं च पयायेण भङ्गया 
व्यङ्गयस्य स्फुटप्रतिपादनं पर्यायोक्तम् । केशेति । केशानां संभोगाय भूषणाय 
लालिताः सयलं पालिताः । इन्द्रस्ातिपराभवेन भयस, हयमप्रीवोद्याने पारिजातम- 
लरीणामनुभूतलरादादरस्य चाभावश्च साव्ञमियनेन प्रतीयते । इत्थं च हयग्रीवेण 
खर्म; खतरां जित इति व्यज्य खव्यक्तमेव । वेचित्यविश्लेषस्याप्रस्तुतग्ररं साजन्यवै- 
चिन्यादिखक्षणवेचिन्यस्य ब्रतिपत्तये सिद्धये ।! कायेद्रारेण कायामिधानमुखेन अभि- 

हितं स्फुटं प्रतिपादितम् ! अनेनेति ! पयीसयता पातयता । आक्षेपसूत्रेण भ्रन्थ- 
नगुणेन । वर्णना व्णैनाहैत्वेन प्रस्तुतम् । पयायोक्तमेवेव्येवकारेणाप्रस्तुतप्रशं- 

साव्यवच्छेदः । काव्यप्रकाशे कायौत्कारणरूपाप्रस्तुतप्रंसाया दत्तयुदाहरणं पया- 

1. भङ्खयेति । येन रूपेण विवक्षितोऽथेस्तदतिरिक्तः प्रकारो भङ्गी ॥ 
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(राजन्राजसुता न पाटयति मां देव्योऽपिं तूर्णी सिताः 
कुले मोजय मां कुमारसचिवैर्नाचापि क भुज्यते । 

इत्थं राजडुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्चरा- 
चित्रखानवरोक्य राल्यवरुमावेकेकमामाषते ॥' 

अच्र प्रानोचतं भवन्तं श्रुत्वा सहमेवारयः पलायिता इति का- 
रणं प्रस्तुतम् । ।कायैमपि वणैनाहैतेन प्रस्तुतम्" इति केचित् । 

अन्ये तु--^राजङ्युकवृ्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्रभावो बोध्यत इत्य- 
धर्तुतमरदसिव' इत्याहः । 

सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा. यदि ॥ ६१ ॥ 
कायंच कारणेनेदं कार्येण च समथ्येते । 
साधर्म्येणेतरेणाथाोन्तरन्यासोऽष्टधा ततः ॥ ६२॥ 

क्रमेणोदाहरणम्-- 
"ृहत्सहायः कायान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
संभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ 

योक्तविषयत्वेन संभावयति-साजन्निति । शच्रुजयोयतं राजानं प्रति तचरस्यो- 
क्तिरियम् । तवारेभवने वास्व॒नि अध्वगैः पञ्ञरान्सुक्तो राजकः दून्यवलभो राजा- 

दिहीनय्हे चिच्रस्थान् राजादीनवलोकषेथेकेकमेवमाभाषते । चित्रस्थांस्तानवलोक्य 

किमाभाषत इयत आह-राजन्निति । देव्योऽपि राजपल्योऽपि तृष्णीं स्थिता न 

पास्यन्ति ! कुव्जा तद्धोजने नियुक्ता काचित् । कुमारैरेव सचिवैरसद्धोजनसहचारः 1 

अदयापि इदानीमपि । कार्यमपीति । छकाभाषणरूपं कार्यम् । अथोन्तरन्यासारं- 

कारमाह-- सामान्यमिति । व्यापकधर्मावच्छिन्नमिदयरथैः । विशेषेण व्याप्यघमा- 

वच्छिन्नगोचरेण ! साधम्यैण साधम्यैप्रकारकज्ञानेन वैधम्येजञानेन वा यदि समभ्यते 

उत्पायते संश्चयायोग्यलादिरूपाजुपपत्तिनिराकरणेन दृटगप्रतिपत्तिविषयः क्रियत इति 

यावत्। तदा अर्थान्तरन्यास इत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । वेन सामान्येन सामान्यविश्े- 

घयोर्विधीयमानधमै एव विशलेषसामान्ययोः साधर्म्यं तख क्रचित्ताद्रप्येण क्वि- 

दववाप्यधर्मेण क्चिध्यापकधर्मेण अ्रह॒ एव समर्थकः । वेधम्यं॑निरुक्तसाधम्यैविर- 

द्धमः । कारणस साघम्प भकृतकार्यसाधनलम् । वैधम्यं सलविरुदखकायविरुदध- 

साधनलम् । इदं कारणं कायै साधम्यं प्रकृतकारणजन्यलम् 1 वैधम्यं खविशुद्धसय 

खकारणविरुद्धजन्यलम् । सामान्यविशेषसाधम्येग समर्थनमाह--इहत्सखदहदाय 

इति 1 कार्यान्तं कायौतिशयम् । महाकायेमिलर्थः । क्षोदीयानपि अदिश्वुदयेऽपि । 

1, सामान्यमिति । सामान्यं बिरेषस्य विशेषो वा सामान्य समथेक इति मेदड.- 

यम् । तथा कार्य कारणस कारणं वा काय॑ख समथैकमित्यपि मेदद्यम् ! एवं च मेदचलु- 

टये प्रयेकं साधम्थैवैधम्याभ्यां मेदद्वये मदाष्टकसुपपचते ॥ 

सा०्द्० ४६ 

[क 
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ञं द्विती €: 9 थेन प्रथ [अ त्र द्वितीयाधेगतेन विदोषरूपेणार्थेन प्रथमार्थगतः सामान्योऽथैः 
सो पपक्तिकः क्रियते । 

के ११ 

'यावदथ्यपदां वाचमेवमादाय माधवः । 
विरराम महीयांसः प्रकृतया मितभाषिणः ॥ 

च, $ 

पृथ्वि स्थिरा भव सुजङ्गम धारयेनां 
त्वं द्रूगराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । 

दिङ्कुञ्राः कुरुत तत्रितये दिधीषौं 
भ (- ४९ 

देवः करोति हरकासुकमाततनज्यम् ॥' 
| चे (4 ^ भ 

अत्र कारणभूतं हरकारकाततज्यीकरणं प्रथिवीस्थेयादेः कार्यस 
समथेकम् | 

गच्छति आप्नोति । साधयतीति यावत् । संभूय मिडिया ¦ नगापगा गिरिणदी 1 
नदा नगसंबन्धद्देनेन जलख्बाहुस्यामावः प्रतीयते, तेन चातिष्लुद्रवम् । द्वितीया- 
गतेन द्वितीयवाक््यार्थसंगतेन विरदोषरूपेण विदोषसखरूपेण नगापगया अर्थेन महान- 

दीमेलनप्रयुक्तस्मुद्रप्रा्षिरूपमदहाकायसाधनलप्रतिपत्तिविषयेण सोपप्रत्तिको विधी- 
यमानः संडायनिरासेन निश्वयविषयः । एकविेषस् य॒द्दयते बाधकाभावेन तुल्य 
न्यायतया तत्सछधमोणामन्येषासपि तत्संभवतीति विरोषदशिनां सामान्यविधीयमा. 

नख संशयो निवर्तत इति खतरां दटगप्रतिपत्तिरिति भावः । अत्र सामान्यसमर्थन- 
मुखेनासलछुद्रतर्सयापि शिद्युपार्स्यं कार्यवनादिबृहत्सदायसंपत्त्यास्मत्राभवरूप- 
चृहत्कायेसाधनत्वं समर्थित्तमिलखवधेयम् 1 विशेषस्य सामान्यसाधम्यंण समर्थनमाह् 
--यावदर्थ्यपदामिति 1 यावन्त्येवार्थ्यानि प्रकृतेपयुक्ताथौदनपेतानि पदानि 
यस्यां तां नत्वनुपयुक्तार्थपदेवैहुखम् । एतेन वाक्यस्ात्पत्वं सूचितम् । आदाय 
कथयता । महीयसो महत्तराः । अकृत्या खभावेन । मितभाषिणः अल्पवचसः । 
अन्न व्यज्ञनया विधीयमानमपि मायवस्याल्पभाषणं प्रतिपा्बाहूस्ये सदयनुपप- 
न्नमहत्तरस्य खमावत एवात्परभाषणमिति सामन्यगोचरसाधम्येज्ञानेन समभ्येते । 
सामान्यधमों विशेषेष्वप्रतिहतश्रसर इति विरोषदरोनेनानुपपत्तिनिरास इति 
मावः । कारणसाधरम्यैण कार्यसमर्थनमाह--प्रथ्वीति । श्रीरामेण हरधनु- 

ज्यौयोगोयमे कते प्रथ्न्यादीनामयस्थेयादिकं संभावयतो रक्ष्मणस्योक्ििरियम् । 
भुजज्गमोऽनन्तः । एनां प्रथ्वीम् । द्वितयमनन्तं श्वं च । त्रितये कूमौनन्तपर- 

थ्वी } दिघीषा। धारणेच्छाम् । देवः श्रीरामः । आततज्यं आरूढयुणम् । आतत- 
ञ्यीकरणं गुणयोगादुकूखव्यापारः 1 प्रथ्व्यादीनां स्थेयौदेः सिद्धत्वे तत्तनियोगानु पपत्त्या 
स्थेयौदिकिदषो रक्षणीयः, तख च व्यायोगसंभावनायामनुष्टितत्वेन कार्यलमक्ष- 
तमेव, तच ज्यायोगसंभावनायाः कारणलग्रहेणेव समभ्यैते। सेयौदीनां नियुज्यमा- 

%, प्विद्धपेणः घ, 
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(सहसा विदधीत न क्रियां--, इत्यादौ संपत्करणं कार्यं सहसा 
विधानामावख विमृदयकारित्वरूपश्य कारणस समर्थकम् । एतानि 
साधम्यं उदाहरणानि । वेधर्म्ये यथा-- 

“इत्थमाराध्यमानोऽपि कि भाति सुवनत्रयम् | 
राम्येदत्यपकारेण नोपकारेण दुजैनः |” 

अत्रे सामान्यं विद्रोषस्य समर्थकम् । "सहसा विदधीत- इत्यत्र 
सहसा विधानाभावसयापत्मदतवं विरुद्धं कायै समर्थकम् । एवमन्यत् । 

हेतोवाक्यपदाथत्वे कान्यलिङ्ं निगद्यते । 
नत्वेन कार्यत्वं प्रतीयते, तच कारणमन्तरेण नोपपयते, इयनुपपत्तिरत्रावयेया । कार्य- 
साधर्म्येण कारणसम्थनमाह-सहसेति } अच्च विधीयमानस्य सहसा विधाना- 
भावस्य किंचिदिष्टं प्रति साधनलमवगम्यते । तच्च क्रचिदिष्टे साध्यलग्रहमन्तरेण 
नोपपद्यत इति कार्यस समर्थकत्वं संपद्रणं कार्यमिति कार्यं कार्य लप्रतीतिविषयः । 
कायलग्रतीतिरत्र “उथोगिनं पुरुषसिहमुपेति रक्ष्मी इतिवत् विग्धर्यकारिल्र एव 
सहसाविधानाभावः पयंवस्तीति नानयोर्भैदः । विशेषवेधरम्येण सामान्यस्षमर्थनं 
यथा~शुणानामेव दौरात्म्याद्धुयो धुरि नियुज्यते । अरुजातकिणस्कन्धः सुखं 
खपिति गौगेडिः ॥° दुःखावदकर्म प्रयोजकलाद्धुणानां निन्दा । धुय धूर्वैदनयोग्यः । 
किणो वहनचिहविशेषः ! गडिरसः । अत्र गुणवन्त एव धुय भारवहने नियुज्य- 
न्त इद्यन्ययोगव्यवच्छेदप्रतीतिरन्यत्रायोगम्रहेणेवोपपययत इति धूर्वहनयोग्यततया 
घुय॑विशेषे गडिगवे धूर्वेहनायो गरूपवैधम्यज्ञानं समर्थकम् । किणहीनस्कन्धत्वेन 
सखखसखपनेन च भारवहनायोगः म्रतीयते । सामान्यवैधरम्येण विरशोषसमर्थनमादह-- 
इत्थमिति । ब्रह्माणं भ्रति वृदस्पतेस्तारकदोरात्म्यनिवेदनमिदम् । छ्िदनाति बिवा- 
घते ! शाम्येत् अपकारानिव्तेत । समर्थकमिति । अलुकूखचरणेनोपशमामा- 
बोऽयोग्यतयानुपपन्न एव । दुजंनसामान्यखभावेन प्रद्युपकारमाघ्नोपसाम्यत्वेन 
वेधरम्थंण समभ्यैत इति भावः । कारण्वैधर्म्येण कायेसमर्थनं यथा-बहिरेव चिरा- 
दनाश्रये विलसस्येष तुषारदीधितिः । भज संपदमच्र संततं ननु संतापमितः प्रसू- 
यते ॥* चन्द्रसख संतापजनकलाञुभवेन संमदजनकत्वे बाधं प्रति संदधतीं विरिणं 
प्रति तत्सल्या उक्तिरियम् । अनाश्रये अवचनस्थे 1 अत्र सूर्यस संतापजनकच- 
प्रददौनेन तद्विरुद्धस्य चन्द्र संतापविरुदधसंमदजनकल्वमुपपन्नम् । का्यवैधम्यैण 
कारणसमर्थनमाद-सह सेति । विरुद्धं बिरुदजन्यम् । समर्थकमिति । संप- 
द्विरुढका्य विपदि विवेकविरुद्ध विवेकाभावजन्यलज्ञानेन संपदि विवेकजन्यत्वं . दृढं 
प्र्याय्यते । यजनन्यं यद्विरुदधं तत्कारणविस्द्धजन्यमेवेति नियमादिति भावः । अचर 
घटत्वादौ व्यभिचारवारणाय जन्यमिति । काव्यलिङ्गारुकारमाह-हेतोरिति। 

1. काष्येत्ति । काव्याभिमतं लङ्गं काव्यलिङ्गं । तर्केवेलक्षण्याथं काव्ययहणस् ,1 
न द्यत्र न्या्िपक्षधमतोपसंह।रादयः क्रियन्ते ॥ 
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तत्र वाक्या्थता- 

यत्त्वनेत्रसमानकान्ति सर्के मं तदिन्दीवरं 
मेधेरन्तरितः प्रिये तव सुखच्छयानुकारी श्यी } 

येऽपि वद्धमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्सादर्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥' 

अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः । पदार्थता यथा मम-- 

“तवद्वाजिराजिनिधूतधूलीपरल्पङ्किखाम् । 
न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारमिया हरः ॥' 

अत्र द्वितीयार्धे प्रथमाधेमेकपदं हेतुः । अनेकपदं यथा मम- 
“परयन्त्यसंख्यपथगां सदानजख्वाहिनीम् । 
देव त्रिपथगात्मानं गोपयद्युममुधेनि ॥' 

(> अ च 

इह केचिद् वाक्या्थगतेन काव्यटिङ्गेनैव गताथ॑तया कार्यकारण- 
मवेऽथोन्तरन्यासं नाद्रियन्ते, तदयुक्तम् । तथा ह्यत्र हेतुखिघा भ- 
वति-- ज्ञापको निष्पादकः समथेक्श्येति । तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य 
विषयः, निष्पादकः काव्यलिङ्गसख, समथेकोऽथौन्तरन्यासस, इति 
तामा माणा ० ~ 

वाक्यपदार्थत्वे वाक्यपदान्यतरप्रतिषादये वाक्यार्थस्य पदार्थस्य वा हेतुत्वे व्यज्गये 
इति पयवसितोऽ्थः । क्रियान्वयसमाप्तौ वाक्यार्थम् । अन्यथा पदार्थम् । अ- 
यमेव हेलरुकार उच्यते । य्वन्नेजेति । वषोजनितोत्कण्ड्य ग्रोषितस्योकिरि- 
यम् 1 मुखच्छायानुकारी सुखकान्तिसद्शः । गताः! मानसमिति देषः । साद्द्य- 
विनोदमाच्ं सादृस्यमात्रेण विनोदः 1 मात्रपदेन सङ्खव्यवच्छेदः । दैवेन दुदेवेन । 
चतुर्थपादे चतुर्थपादप्रतिपाये साददयमाच्चनविनोदाभावे । पाद््धयवाक्यानि पादब् 
यरूपवाक्यत्रयार्थाः । त्वद्धाजीति 1 अत्र कविप्रौदोक्तिसिद्धं तादशं पद्किरुलं सं- 
व्यमानभूरिभारभयकरणदहरगङ्गाद्यागे हेतुः 1 वास्तवहेतूदाहरणं तु-वदनाम्बुर्- 

हालोकनिन्दितेन्दुप्रभामराम् । खामवेक्ष्य मनोजस्य को युवा न वशंवदः ॥` अव्र 
पूवौघंस्येकपदार्थस्यार्थः पराध हेतुः । पद्यन्त्यसंख्यपथगासिति । अनर 
पू्धे क्रियान्वयसमाप्तो वाक्यमनापन्नमनेकपदवरितं तदर्थस्य हेतुता । अत्रापि 
कविग्रोढोक्तिसिद्धो हेतुः । संमान्यमानमात्मगोपनं कायैम् । वास्तवहेतूदादरणं तु-- 
“अपाङ्गान्तनटनेते वीक्ष्यमाण मनामपि । अनङ्गसचिवाः कान्ता हरन्ति जगतां 
मनः ॥ कार्यंकारणभावेऽथान्तरन्यास्तमनङ्गीङुर्वतः काव्यप्रकाशकार देर्मतं दृष- 
यति-इह केचिदिति । पदार्थगतेन कान्यलिङ्गेनार्थान्तरन्यासासंमवादादह-- 
वाक्याथेगतेनेति 1 अन्यथा हेखनुक्तौ साकाह्तया कारणजिज्ञासया ! असमज्ञसं 
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एथगेव कायकारणभविऽ्थान्तरन्यासः काव्यलिङ्गात् । तथाहि--“य- 
तवन्नेन- इत्यादौ चलुभपादवाक्यम् । अन्यथा साकाद्कतयासम- 
ज्ञसमेव सात् इति पाद्यगतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेश्चते । "सहसा 
विदधीत-' इत्यादौ तु 

“परापकारनिरतेर्दजनैः सह संगतिः । 
वदामि मवतस्तत्वं न विधेया कदाचन ॥ 

इत्यादिवदुपदेशमत्रेणापि निराकारतया खतोऽपि गता सदसा 
विधानाभावं संपद्वरणं सोपपरिकमेव करोतीति प्रथगेव काथैकारणमा- 
वेऽथान्तरन्यासः काव्यलिङ्गात् । 

धन धत्ते शिरसा गङ्कां मूरिभारभिया हरः। 
तद्राजिराजिनिधूतधूरिभिः पङ्किला हि सा ॥ 

इत्यत्र हिशब्दोपादानेन पद्किरुतादितिबद्धेतुखस्य स्फुटतया नाय- 
मलंकारः । वेचिन्यसयेवारकारतात् । 

अनुमानं त॒ वििच्या ज्ञानं साध्यख साधनात् ॥ ६३ ॥ 
यथा-- 
'जानीमहेऽसया हदि सारसाक्ष्या विराजतेऽन्तः परियवक्र चन्द्रः । 
उत्कान्तिजिकेः प्रसतैसदङ्गेप्वापाण्डुता कुल्मरताक्षिपंञ्ये ॥ 
जत्र रूपकवरा द्विच्छित्तिः । 

सुदटग्रतिपत्तिजननाक्षमम् ¦ पाद्त्रयगतवाक्य पादत्रयखरूपवाक्यम् । निष्पादक- 

त्वेन निष्पादकलप्रतिपादकत्वेन । खतोऽपि हेतूक्ति विनापि । गताथं निःसंशायप्रति- 
पादितखार्थम् । तथा च हेलाकाह्कया यद्वाक्यं यद्वाक्यमपेक्षते तदर्थखय तदथ 
निष्पादकः, स एव काव्यटिङ्गस्य विषयः । यत्र हेतूपदेश्ादिना हेतुनिरपेक्षं वाक्य 
तत्र हेतुवाक्यस्यार्थः समर्थक एव, स चाथौन्तरन्याससय विषयः! एवंविधं भेदमन- 
इीकरय समर्थकदहेतोरपि काव्यटिङ्गविषयलखीकारेऽथोन्तरन्यासमात्रोच्छेदप्रसङ्ग 
इति भावः । अनुमानारुकारमाह--अनुमान त्विति । विच्छित्त्या अरुकारादि- 

कृतवेचित्येण । परिपुषवेचिन्यमिति शेषः । साध्यस्य व्यापकस्य । साधनात् साधन- 
गोचरव्याप्यलज्ञानात् । अनुमिति अरति साधनस्य हेठुलाङ्गीकारेऽतीतानागतलिङ्ग- 
कानुमितिन खात् । जानीमहे इति । विरहवर्णनमिदम् । जानीमहे अजुमिुमः । 

1. अनुमानमिति । तच्चानुमानं स्वाथैपरा्मेदेन द्वेधा । यजं मयायमवयतोऽथं इति 

खपरामर्धसख निश्चयः सख्यात्तत्सार्थम् । यत्र परेणानवगतसय वस्तुनः प्रतिपादनात्परप्रलया- 

यकत्वं तत्पराधम् । दि बिधमप्येकोऽलंकार इति विम्िन्यां व्यक्तम् ॥ 
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यथा वा- 
ध्यत्र पतत्यवरनां दृष्टिर्निलिताः पतन्ति तत्र शराः | 
तचापरोपितशरो धावत्यासां ` पुरः सरो मन्ये ॥ 

अत्र कयित्रदोक्तिवशाद्रिच्छित्तिः । उग्मक्षायामनिश्चिततया प्र 
तीतिः> इह त॒ निथिततयेस्युभयोर्भेदः । 

अभेदेनाभिधा हेतर्हतोर्हतुमता सह । 
यथा मम-“तारुण्यस्य विलासः- इत्यत्र वशीकरणदेतुना- 

यिका वद्यीकरणतेनोक्ता । विखासहासयोस्ध्यवसायम्रोऽयमठकारः। 

अनुकं ्रातिङकूल्यमसुङ्रादुबन्धि चेत् ॥ ६४ ॥ 
यथा-- 

'कुपितासि यदा तचिि निधाय करजक्षतम् । 
बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य ददं तद् ॥' 

अस्य च विच्छित्तिविदोषसखय सवांरुकार विलक्षणत्वेन स्फुरणास- 
थगरंकारत्वमेव न्याय्यम् । 

विरहजन्यपाण्डूलाक्षिकरुख्रुतयोश्व भ्रियवक्न चन्द्रकिरणजन्यलमुत्प्रेक्ष्य हेतुः क्रियते । 
अन्न रूपकोत्यक्षाभ्यां परिपुष्ैचिव्यमनुमानमरंकारः । कविग्रोडोक्तिजन्यविच्छि- 
त्तिपरिपुटवैचित्रयमनुमानमुदादरति--यथावेति } तत्तस्मात् । आसामबलानाम् । 
मन्ये अनुमिनोमि । अत्र अवलादृष्टिपातसह् चरितशारपातोऽबरपुरोवर्तिचापरोपि- 
तशरजन्यो ऽवराटष्िपातसदहच रितरारपातलातः इदलुमानम् । तत्रेतरसय बाधा- 

त्स्मरख सिद्धिः । बस्तुतस्वलंकारादिसहकारं विनापि यत्र वेचित््यमचुमूयते तच्ना- 
प्ययमलकारः 1 यथा---“विकसन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कटजोदमाः ।' अचर 

वषीकालानुमानम्। [अभिधा] हेवरुकारमाह--अमेदेनेति । इतोदैदुमता का- 

येण सहामेदेनामेदारोषेण अभिधा हेतुरिदर्थः! ताद्ण्यस्येति } अत्र प्रकरणाना- 

यिकाया छामः। हासः म्रकाञ्चः । नन्वत्र क्षणया वश्ीकरणकारणग्रतीतिरेव न - 

मेदधरतीतिरिदयत आह--विखासदहासयोस्त्वि्ति । अध्यवसाय आहायभेदग्र- 
तीतिः! तथा च नायिकाया विरासहासयोः कायेकारणभावरूपसंबन्धामावेन कारण- 

लक्षणाया असंमवादाहा्यीभिदय्रतीतिरवरयमङ्गीकरणीया तत्साहचयोलक्ृतेऽप्या- 
हा्ैप्रतीतिरेव, न तु लाक्षणिकी अतीतिरिति भावः! अयुकूलाठकारमाद--अनु- 

करूरमिति । अजुकूलजुबन्धि आलुकूल्यकरम् । कुःपितेति । नायिकां मति सद्या 

वचनमिदम् । अत्र करजक्षतयजबन्धयोः प्रातिकूल्यं नायकायुकूल्यप॑रम् । बाक्ष- 

१, "करम इति पुस्तकान्तरे. 
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वस्तुनो वक्तुमिष्टख विशेषप्रतिपत्तये । 
निषेधामास आक्षेपो व्ष्यमाणोक्तमो हिधा ॥ ६५ ॥ 

तत्र वक्ष्यमाणविषये कचित्सर्वस्यापि सामान्यतः सूचितख निषेधः, 
कचिदंशोक्तावंशान्तरे निषेध इति द्वौ मेदौ । उक्तविषये च कचिद्रस्त- 
सखरूपख निषेधः, कचिद्वस्तुकथनयेति द्वौ । इयक्षेषसख चतवाये मेदाः। 

क्रमेण यथा- 
'सरररशतविधुराया भणामि सख्याः कृते करमपि । 
क्षणमिह विश्रम्य सखे निदयहृ्दयस्य फं वदाम्यथवा ॥ 

जत्र सख्या विरहस्र सामान्यतः सूचितस्य वक्ष्यमाणविोषे निषेधः । 
(तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दङिताम् । 
हन्त नितान्तमिदानीमाः किं इतजल्पितैरथवा ॥ 

अत्र मरिष्यतीत्यंो नोक्तः । 
"बाल णाहं दूती तुज पििओसि त्ति ण मह वावाय । 
सा मरइ तुञ्क् असो एज धम्मक्खरं भणिमो ॥ 

[ोकर् 

अत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः । 

पालंकारमाह-- वस्तुन इति । विरोषघ्रतिपत्तये विवक्षितवस्वुनो वक्त्वा वैलक्ष- 
प्यसूचनाय ॥ विवक्षितख वक्ष्यमाणोक्तरप्रैविध्येनाक्षपसापि द्रैविध्यमाह-वक्ष्य- 
माणोक्तग इति । वक्ष्यमाए़विषय उक्तविषयश्वेलर्थः । सर्वस्यापि समुदितखापि। 
वक्ष्यमाणविषये विवक्षितकथनामावस्येव वैचिन्यव्यज्ञकृखमिति । तत्र प्रकारन्तरासं- 
भवाद् द्वितीयभ्रकारसेव वस्तुतत्कथननिवेवत्वेन द्रैविध्यमाह-उक्तविषये चति। 
स्मर श्चारदरातेति ! कते निमित्तम् ! विरह कान्तिविच्छेद स्य । सामान्यतो विरह - 
त्वेन सूचितस्य सर्यररतेदयनेन निदे यहृदयेनेन च व्यज्ञितसय विषये मरणयोग्य- 
त्वेनातिमहति निषे इति विवक्षितस्य वचननिमरेधेनैव निभेध इति भावः । इदानीं 
त्यि गतेऽपि सावद्यं मरिष्य तीति खयि तभनिवेदनमन्थकमिति विवक्षितवस्तुनो 
विरहस्य मरणान्यभिचारितरूपवैखक्षण्यं विदषकथननिषेधेमैव व्यज्यते । विरहविशे- 
षस्य प्रकरणादिना बवाच्यवत्स्फुरग्रतीयमानतया तत्कथननिषेधस्याक्रिचित्छरत्वेना- 
भासलम् । तवेति । दकितां विकसिताम् । अत्र जल्पनसय निन्दया सूचितस्य 
मरिष्यतीयंशसख सुहृदनिषटत्वेनाशक्य(वाक्य)वक्तव्यत्वं वस्तुवैलक्षण्यं म्रतीयते । 
बार इति । बालक नाहं दूती तखाः भ्रियोऽसीति न॒ मम व्यापारः । सा 
प्रियते तवायश एवं धमोक्षरं भणामः ॥° इति संस्कृतम् । दूतीत्वेन कथितात्मनः 
सद्या वचनमिदम् । धमांक्षरं यथार्थवचनम् । अतर खस्मिन् सतोऽपि दूती- 
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धविरहे तव तन्वङ्गी कथं क्षपयतु क्षपाम् | 

दारुणव्यवसायस पुरस्ते भणितेन किम् ॥' 

अत्र॒ कथनसयोक्तसेव निषेधः | प्रथमोदाहरणे सख्या अवद्यं 
भाविमरणमिति विदोषः प्रतीयते । द्वितीयेऽचक्यवक्तव्यतलादि । 
तृतीये दूतीत्वे यथाथवादिखम् । चतुर्थे दुःखस्यातिश्चयः। न् चायं 
विहितनिषेधः । यत्र निषेवस्यामासत्वात् । 

अनिष्टख तथाथेख विध्याभासः परो मतः| 
तथेति पूर्ववद्विशेषप्रतिपत्तये । यथा-- 

"गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः। 
ममापि जन्म तत्रैव भूयायत्र गतो सवान् ॥ 

अत्रानिष्टताद्रमनख विधिः प्रस्छर्द्रपो निषेधे पयवस्यति । 
५ 

विदरोषश्च गमनस्याव्यन्तपरिहायतखूपः प्रतीयते । 
1 

त्वस्य निषेधेन दूल्यन्तरवन्नाहं मिथ्या वदामीति खवैलक्षण्यं व्यज्यते । निषेधस्या- 
रोप्यमाणत्वादामासलवम् । विस्ह इति । वषीरम्भे प्रवसन्तं नायकं प्रति सख्या 
वचनमिदम् । दारुणन्यवसायसय ररुच्छेदतत्समीपग्रापणनिश्वयस्य । अचर पूर्वाय 
तत्समीपं त्वे याहीति वक्तुमिष्टं॑वस्तु तस व्यज्ञकनिषेभरेनेवार्थतो निषेधः सिच्य- 
तीति न लक्षणगमनायुपपत्तिरिलयभिप्रायेणाद--कथनस्योक्तस्येवेति । पूर्वाध- 
सेवे्थः । अवद्रयेमाविमरणं मरणान्यभिचारित्वं बिरहविश्चेषस वस्तुनो वैलक्च- 
ण्यम् । अश्चक्येति । अवक्तव्यं वचनं यसख तत्वम् । आदिना अतिप्रसिद्धत्व- 
परिग्रहः । दूतीत्वे यथार्थवादित्वं दृतीस्वे सल्यपि यथार्थवादित्वम् । ईःखख दृतीदुः- 
खस्य । न चाक्षेपारंकारघटकनिषेधो वास्तवनिषेध एव, न तु निषेधाभास इति वा- 
च्यम्। आक्षेपाठंकारे निषेधाभाससेव वैचिच्याधायकत्वाद् इदयभिप्रायेणाह- 
नचेति । अयमाक्षेपारकारवटकनिषेधः । षकारान्तरेणाक्षेपाङंकारमाह-अरिष्ठ- 
स्येति । परो निरुक्तरूपादन्य आक्षेप इदयनुषज्यते । प्रस्वलदपोऽलयन्तम संभवन् । 
187 
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१५ “प्रस्थानरूपः क, २. "दुरन्तचेष्टस्य । वासु रियविच्छेदहेतुराद् व्यवसायस्य निन्दा । कथ 
नोक्तस्थेवेति 1 उक्तस्यैव सखीकान्तविरहकाटयापनकार णजिज्ञासारूपवम्तुन- कथनस्य निषेध इत्यथः । 
अत्र तादश्चलिज्ञास्ता मम दु.खातिश्चयं जनयतीति तन्निवेदनं न कार्यमिति सख्यन्तरापेक्चयास्य वैलक्षण्यं 
सूचितम् ।' इति पुस्तकान्तरे पाठः ६. दुःखस्य दृनीदुःखस्यः इति पुस्तकान्तरे नारित, 
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विभावना विना हेत कार्योत्पत्तियेदुच्यते ॥ ६६ ॥। 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्धिधा सा परिकीतिता ! 

विना कारणसुपनिवध्यमानोऽपि कार्योदयः किंचिदन्यत्कारणमपे- 
कयेव भवितुं युक्तः । तच कारणान्तरं कचिदुक्तं कचिदनुक्तमिति 
द्विधा । यथा- 

'अनायासक्ररं मध्यमशङ्कतरले दयौ । 
अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि सुश्रवः ॥ 

उत्र॒वयोरूपनिमित्तसुक्तम् । अत्रैव 'वपुभति म्रगीदशः' इति 
पाठेऽनुक्तम् । 

सति हेतो फङाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विषा ॥ ६७ ॥! 
तयेल्युक्तानुक्तनिमित्तत्वात् । तत्रोक्तनिमित्ता यथा-- 

धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलः | 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तासते महामदहिमशाङिनः ॥ 

अत्र महामहिमशाङित्वं निमित्तयुक्तम् । अत्रैव चतुर्थपादे “कि- 
यन्तः सन्ति भूतले इति पाठे खनुक्तम् । अचिन्यनिमित्तत्वं॑चा- 
नुक्तनिमित्तस्येव भद इति प्रथ् नोक्तम् । यथा-- 

स॒ एकखीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 

हरतापि तनुं यस्य यमुना न हतं बरूम् ॥ 
अत्र तनुहरणेनापि बलाहरणे निमित्तमचिन्त्यम् । इह च कार्या- 

मावः कायविरुद्धसद्धाषसखेनापि निबद्धयते । विभावनायामपि कारणा- 

भावः कारणविरुद्धसद्धावसखेनं । एवं च भयः क]मारहरः- इत्याद्- 
न 

विभावनाठकारमाह- विभावनेति । दें प्रसिद्धकारणम् । किचिद्प्रसिद्धम् । 
वयसि यौवने । वयः पक्षिणि बाल्यादौ वयो योवनमाच्रकेः इति कोषः । विश- 
षोत्त्यरुकारमाद- सतीति । फलाभावे फकाभावकथने सति । अचर निपित्तं 
फलाभावप्रयोजकमयुक्कण्ठायाः कारणं नायकाद्यभावसतष्िरुद्धो नायकादिः कायेमुत्क- 

ण्ठाभावः । का्यैकारणविरुद्धसद्धावमुखेन का्याभावकारणाभावोक्तौ विरदोषोक्तिषि- 
भावनयोः जजुद्धोदादरणे कमेण यथा--भ्धनिनोऽपि स्थिरखान्ता यौवने धर्म॑त- 

1. विभावनेति ! विभाव्यते विचायते हेतुरस्यामिति विभावना । बाहुरुकादधिकरणे 

युच् ॥ 

१, 'फङायावो' क. २. अपिण ष्, 
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रुतकण्ठाकारणविरुद्धस निबन्धनाद्धिमावना । ध्यः कोमार-› इत्यादेः 
क[रणस च कायेविरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धनाद्विोषोक्तिः । एवं 
चात्र विभावनाविदोषोक्तयोः संकरः । शुद्धोदाहरणं तु मृग्यम् । 

जातिशधतु्भिजोलयाचैथणो युणादिभिचिभिः | 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यदट्रव्यं द्रव्येण वा मिथः।॥ ६८ ॥ 
विरुद्धमेव भासेत विरोधोऽसो दश्लाकृतिः | 

कमेण यथा-- 
(तव विरहे मल्यमरुद्वानलः श्िरचोऽपि सोष्माणः । 
हदयमलिरुतमपि भिन्ते नलिनीदरूमपि निदाघरविरस्याः ॥ 
'संततम॒सलासङ्गाहरहुतरगरहकर्मवटनया नृपते । 
द्विजपल्लीनां करिनाः सति मवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥' 

"अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
खपतो जागरूक याथाथ्यं वेद् कस्तव ॥ 
'वह्मोत्सङ्गसङ्गेन विना हरिणचद्चुषः । 
राकाविभावरीजानिर्विषञ्वारकुखोऽभमवत् ॥ 

त्पराः। अनात्मश्छाधिनः शूरा भूपाला रघुवराजाः ॥ अत्र स्थिरखान्तलमुन्मा- 
दविर्द्धं घर्मोपाजनकारणं बाधकं तद्िरुद्धं यौवनम् । विरोधाटंकारमाद-जाति- 
रिति । जाद्यावैरिद्ादयपदेन गुणक्रियाद्रव्याणां ्रहणम् । गुणक्रियाद्रन्याणं जादा 
सद विरोधस्तु गुणादिभिः सद जातिवियेध एवेति प्रथङ् नोक्तः । विरुदमेवेति । 
कचिदारोपेण क्चित्कविग्रोढोक्तया कचित्कार्मेदेन क्चिदीश्वरादिमहिमातिश्येन 
समावेदो र्भमानेजां यादिमिः सह जादयादेयंदापाततो विरोधभानं स बविरोधारङ- 
कार इति भावः । चतुर्भिः पददिेजीलयादीनां चतुर्णां विरोधमाद-तवेति । 
गुणेन सदह गुणविरोधमाद-संततेति ! युसरं धान्यकण्डनोपकरणम् । भवति 
लथि । भवता द्विजेभ्यस्तथा वित्तानि दत्तानि यथा तेषां दासीभिरेव कर्मकरणात्त- 
त्पललीनां कराः सुकुमारा जाता इद्यर्थः ।! अत्र काटिन्यकोमरुत्वयोगणयोरापाततो 

विरोधभानम् । समाधानं तु कालभेदेन । गुणख क्रियया विरोधमाद-अज- 
सेति । खप्रखय सिच्या मनःसंयोगरूपतया गुणम् । गुणस द्रग्येण सह विरोध- 
माह--वह्छभेति । राकाविभावरीजानिः पूर्णचन्द्रः । अचर पूरणैवन्द्रेण द्रन्येण सह 
द्ाहजनकत्वस्य युणस् तादाल्म्येनापाततो विरोधभानम् । विरदहेतुकव्वात्तु समाधा- 

1. विरोध इति । अयमेव विरोधामास इत्युच्यते । आ रषद्धासत इत्यामासः; विरो- 
धश्चास्ावामासश्चेति । वस्तुतस्त्वयंजाल्यादिभेदानामहत्वाच्छुद्त्वशषेषमूलत्वाभ्यां दि- 

विध इति सहृदयाः । तत्रे शेषमूलो यथा बिन्ध्याटवीवणैने--पपुष्पवल्यपि पवित्राः इति । 
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(नयनयुगासेचनकं मानसब्रत्यापि दुष्प्रापम् | 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥' 

्वद्राजि- इत्यादि; 'वहमोत्सङ्ग- इत्यादिशोके चतुथेषादे 
“मध्यंदिनदिनाधिपः पठे द्रन्ययोर्विरेधः । अत्र (तव विरह-, इत्यादौ 
पवनादीनां बहुव्यक्तिवाचकाज्ातिशब्दानां दवानखोष्महृदयभेदन- 

ॐ. € * 1 

सूर्थेजौतिगुणक्रियाद्रव्यरूपेरन्योन्ये विरोधो सुखत आभासते । विर- 
हदेतुकत्वात्समाधानम् । अत्र॒ "अजश्च इत्यादावजत्वादिगुणख 
ह, जन्मग्रहणादिक्रियया विरोधः । भगवतः प्रभावसातिन्लायितवात्तु समा- 
धानम् । स्वद्राजि-" इत्यादौ “हरोऽपि शिरसा गङ्गां न धत्ते इति 

र ~ 

विरोधः । द्वाजि- इत्यादिकविभरौटोक्तया तु समाधानम् । स्पष्ट 
मन्यत् । विमावनायां कारणामावेनोपनिवध्यमानत्वात्कयंमेव वाध्य- 

स्वेन प्रतीयते । विरेषो्तो च कायैमावेन कारणमेव । इह त्वन्योन्य 

द्रयोरपि बाध्यत्वमिति भेदः । 

नम् । क्रियायाः क्रियया सह विरोधमाद--नयनेति । व्याद्यातमिद् प्रद । 

परहषैजननक्रियया सह खेदजननक्रियया आपाततो विरोधमानम् । विरहृैठुकतवात्त 

समाधानम् । क्रियाया दरग्येण सह वियेधमाह--त्वद्भाजीति ¶ अच्र हरेण 

द्रव्येण सदह गद्भाधारणाभावक्रियायास्तादात्म्येनापाततो विरोघभानम् । द्रव्य द्र 

व्येण सह वितेधमाद--बह्छमेति । अनर चन्दरसूर्य॑योद्र्॑ययोस्तादातम्येन विरोध- 

मानम् । जातिचचब्द्ानामिति । प्रतिपायतया जातीनां पवनत्वादीनामिति शेषः । 

यद्वा पवनादीनामिति धर्मपरो निदः! पवनत्वादीनामिति तदर्थः । जातिः चन्दो 

येषाम्! दवानङेति । दवानलत्वेय्थैः । सुखतः प्रथमतः 1 विरहहेतुकत्वा- 

दिति । मख्यमरुदादेर्विरहिणां संतापजनकत्वेन दावानरुत्वाचारोषात्समावेश इति 

भवः । नन्वजत्वं जन्माभाव एव कथमख गुणतमिति चेत्, जातिक्रियासिन्नाना 

विरोषणानामपि गुणत्वखीकारात् । विदोषोक्तौ चति । कायामावेनोपनिबध्यमा- 

नतात्कारणमेव बाध्यत्वेन प्रतीयत इत्यन्वयः । इह त्विति । विरोधारकारे लि- 

लर्थः। नु 'मलयमरुद्वानरु- इयादौ रूपकमेवेति चेत्? न । सहानवस्थान- 

नियमरूपविरोधस पुरःस्फूतिंकतया वेचिव्याधायकलतवात् । असंगलरुकारमाह-- 
न 

१- "जन्म, क-युस्तक्े नास्ति. २* त्वद्वाजि) इत्यादि क-युस्त% नास्ति. ३. उद्वितपुस्तके ठु 

'ठवद्वाजिराजिनिधूतधूखीपटरपड्ि राम् । च धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिमारभिया हरः ॥° इत्यत्र हरपदेन 

गङ्गाधरत्वालुपरिथतेरापाततो विरोधो न भासते । अत उत्तरार्मेव पटनीयमू-- गङ्गां मङ्खाधरो धत्ते 

नातिमारेण मूर्धनि । एवमग्रे दोऽपि ग्गाधसोऽपीय्थः ¢ इति पाठः &* “नाति न्दरो येषाम् 

इति पुस्तकान्तरे नास्ति, 



८५५२ साहित्यदपंणे 

काथकारणयोभिन्नदेचतायामसंगतिः।॥ ६९ ॥ 
यथा-- 

सा बाख वयमप्रगर्भमनसः साखी वयं कातराः 

सा पीनोच्रतिमसयोधरयुगे धत्ते सखेदा वयम् । 

साक्रान्ता जघनखटेन गुरुणा गन्तु न शक्ता वयं 

दोषैरन्य्जनाश्रयेरपट्वो जाताः स इत्यद्भतम् ॥' 

अस्याश्चापवादकत्वादेकदेरास्थयोर्वि रोधे विरोधारंकारः । 

कायैकारणयोरिति । भित्देखतायां वेयधिकरण्ये । सा बाङेति ।! सखायं 
ग्रति नायिकामषाप्य दुःखमाज उक्तिरियम् । अप्रगत्भमनसः कायीकायावधारणा- 

क्षमचेतसः । तस्मा बारखत्वेन मडुपभोगरूपकार्यावघारणाक्षमत्वं युक्तम् । मम 
तु तस्प्राघ्युपायरूपकायावधारणाक्षमत्वमिलयाश्वयेतम् । कातराः सभयचेतसः । 
ल्रीणं खाभाविकं भयम्; मम तु स्मरमयमिति भावः! स्मो वयम् । अत्र बारुत्वा- 
दीनां कारणानां नायिकाव्रत्तिसवनप्रगल्ममनस्त्वादीनां कायाणां नायकव्रृत्तिवमिति 
वैययिकरण्यम् । केचित्तु--“काय॒कारणभावयोधेर्मयोरल्यन्तं भिन्रदेशतया युग- 
पदुत्पन्नत्वेन ख्यातिरसंगतिः । एकथर्मिण्यवच्छेदकमेदेन भिन्नदेशतावारणायालयन्त- 
मिति । तेन “दष्टो मुजङ्गन पदेऽक्षिघूर्णना- इद्यत्र नातिव्या्षिः । दंशनघू्णेन- 
योरेकस्मिञ्ररीरे संगतिसतत्वात् । कालमदेन तदुभयख्यातिवारणाय युगपदिति । 
तेन “क्रियाश्रीरेऽच परत्र भोगः" इद्यत्च नातिव्याप्तिः" इदयाहुः । तन्न । “दन्त- 
क्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम् इयत्र खीक्तोदादरणे गधकाभावेन 

कायैकारणयोयगपदुत्न्नत्वल्यातिविरहात् । शसा चरी वयं कातराः इदयत्र खी- 
त्वस्य कारणत्वस्योत्पन्नत्वाभावादेव कारयोत्पत्तियुगपदुत्पन्नत्वख्यातिविरहात् । न च 
छ्रीत्वस्योत्पश्रलमारोप्यमिति वाच्यम् । तस वैचिच्यानावदहत्वेन तदङ्गीकारसान्याय्य- 
त्वात् । ्दघ्ये भुजोन इलयादौ युगपदुत्न्नत्वष्यातिविरहादेवातिप्रसङ्गभङ्गेन 

तद्रारणार्थसुपात्तस्यालन्तपदस्यानर्थकत्वाच । अस्मन्मते तु कार्थकारणयोवेययि- 
करण्यद्येव यच्र॒विच्छित्तिविशेषजनकत्वं तत्रैवं तसाटंकारत्वखीकारः । "दो 
भुजंगेन- इत्यादौ कायंकारणयोरवच्छेदकमेदसत्वेऽप्यधिकरणयेकत्वेन वैयधि- 
करष्याभावात् “करिया दारीरे- इद्यादौ वैयधिकरण्यसख सत्त्वेऽपि तसय विच्छित्ति- 
विेषानाधायकत्वदेव नातिप्रसङ्गः । ननु कायकारणयोः सदहानवस्थानलक्षणो वि. 
रोधोऽत्रास्ति तस्ैवाज्राङंकारत्वमासतां किमधिककत्पनयेयत आदह-अस्यश्चेति । 
का्कारणत्रैयधिकरण्यरूपाया असंगतेर्विलक्षणवेचिन्याधायकत्वेन विशेषत्वात् । 
समानाधिकरणयोर्विरोधे विरोधालकारस्य विषय इयर्थः । विषमाडङकारमाह-- 
॥ 

१, 'जनाश्रिततैःः च. २, "विरोधे इति क-पुस्तके नासि. 



दशमः पारेच्छदः । ५५५द् 

० क भ १9 # ॥ 

गुणौ क्रिये वा चेरखातां विरुदे हेतुका्ययोः । 
ष्ट, ७ $ 

यद्वारब्धस् वरकल्यमनथसख च समवः । ७० ॥ 

विरूपयोः संघटना या च तद्धिषमं मतम् । 
क्रमेण यथा-- 

'सद्यः करस्पदेमवाप्य चित्रं रणे रणे यख कृपाणलेखा । 
तमालनीरखा शरदिन्दपाण्डु यरसिरोकाभरणं प्रसूते ॥! 

जत्र कारणरूपासिरुतायाः "कारणगुणा हि कायगुणमारभन्तेः 
इति खितेर्विरुदा शुङ्कयश्चस उद्पत्तिः । 

'जानन्दममन्दमिमं कुवर्यदरुरोचने ददासि त्म् । 
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥' 

अत्रानन्दजनकखीरूपकारणात्तापजनक विरहोदत्तिः । 
अये रल्ाकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धनाशया । 
धनं दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥ 

अत्र केवरं काह्ितथनकामो नामूत्, प्रत्युत क्षारवारिभिवेदन्- 
पूरणम् । 

८ वनं तरुवल्कभूषणं वृपलक््मीः क महेन्द्रवन्दिता । 

नियतं प्रतिक्रूखवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम् ॥ 

अत्र वनराज्यश्ियोर्विखूपयोः संघटना । इदं मम | 

गुणाविति 1 का्कारणयोगणौ विरुद्धो क्रिये वा विरुद्धे यत्ातां तद्िषममिल- 
ग्रणान्वयः 1 वैकल्यमभिमतप़लानव्या्षिः । अनर्थस्य अनिष्टफल्स्य । विरूपयोरेकत्र 

वस्तुन्यलयन्तमसंभवतोः संघटनं मेङनम् । कायेकारणयोगुणविरोधमाह--सद्य 

इति । कारणगुणा इति । यद्प्यवयविरूपकार्यगुणक्रिययोरे कावयवरूपकारण- 
गुणक्रियाजन्यनियमस्थापि त्र तथा दशेनादन्यत्रापि तथालं कवि क- 

तप्यत इति नानुपपत्तिरिति भवः । कार्यकारणयोः क्रियाविरोधमाह-आन- 
ल्दमिति । नायिकां भरति नायकस्योक्तिरियम् । अत्र कारणस्य नायिकायाः क्रिया 

आनन्ददानं नायिकाका्थख विरहस्य क्रिया शरीरतापनं तद्विरुद्धम् । ययप्यान- 

-दतापौ गणौ तथाप्यत्र द्वयोधील्थेधयकत्वेन क्रियात्वेनैव व्यवहारः । वृतीर्य 

अकारमाद--अयमिति 1 अत्र सयुद्रसेवया धनप्राप्तिरूपफटस्यानवात्तिः । क्षार. 

वारिमि्वेदनपूरणखानिष्टय प्रातिः । सेव्यस्यानभीषटसंपादकलतिशयं खसय इर- 

दातिशयं वा व्यज्ञयति । चतुर्थ प्रकारमाह--क् वनमिति । अत्रैकस्मिन्वस्ठुनि 

१, "वत् घ. २. पेकल्प॑' घ. 
सा० द° ४७ 



५५ साहित्यद्पेणे 

यथा वा- 
धविपुलेन सागरशयस कुक्षिणा 

भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
मदविभ्रमासकख्या पपे पुनः 

स पुरशियेकतमयेकया दशा ॥' 
समं स्यादातुरूप्येण छाषा योग्यख वस्तुनः ॥ ७१॥ 

यथा-- 
“क॒दिनसुपगतेयं कौमुदी मेषसुक्तं 

जरनिधिमनुखूपं जहुकन्यावतीणा । 
इति समगुणयोगप्रीतयसतत्र पौराः 

श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवघ्रुः | 
[ताता षि 

श्रीरामेऽयन्तमसंमवतोवैनवासखराजश्रीलभयोरमखनं वस्तुतस्तदानीं श्रीरामसय राज. 
श्रीलाम एव नासीति न विरुद्धयोः संघटनम्, किंतु दशरथप्रयललसय रामसय राज्य- 
लाभरूपफलानन्यासिः प्रत्युतानिष्टखय रामवनवासस् संभव इति त्ृतीयप्रकार एवद् 
पर्यवस्यति । एवं च शरीरादपि खद्रङ्धी केयमायतलोचना । अयं क्र च कुकूरा- 
भिकरकञो मदनानलः ॥" इव्युदाहरणमसख वेदितव्यम् । अच्राङ्गमादैवमदनानल- 
सहनयोरेकत्र नायिकायां मेखनम् । विपुखेनेयादुक्त्वेयादावपि विषमत्वं यथायोग- 
ननुगन्तव्यमिति काव्यप्रकाशोक्तं चतुर्थभकार एव संगमयति-यथा वेति । वि- 
चटेनेति } सागरदायस्य श्रीकृष्णस्य । मद्विभ्रमेण असकल्या कटाक्षरूपया पपे 
पीतः । कटाक्षेण सवाद्गीण दृष्ट इयर्थः! यव यदेकदेरोन कुक्षिणा जगत्पीयते स पुन- 
श्वक्चुरेकदेश्ेन लिया पीयत इति विरूपयोर्मेखनम्। चतुर्थः प्रकारः कद्यभ्रयोग एव 

संभवतीति वदन्तः केचिदेतदवयव्यवयवयोः कायकारणयोः क्रियाविरोधोदाहरण- 
मेतद्रदन्ति 1 तथाहि-क्षिरवयवः कारणं तत्कतका भुवनपानक्रिया कुक्षिकायै- 
स्यावयविनः सागरशयस्य कर्मतासंबन्धेन पानक्रियया विरुध्यते । भुवनपातृङुक्षि- 
मतः कटाक्षपेयलसय विरुद्धतया भानादिति, तन्न ! अरमाणान्तरवेयसख हेवुहेतु- 
मद्धावसयाज् बोधामावेनाप्रययात् । धारणदशेनरूपयोः पानयोः खतो विरोधाभा- 
वाद् उपदश्चितविरोधस्य क्रियागतल्लाभावेन प्रकृताद्ुपयो गिाच । समार्कार- 
माह-खमं स्यादिति! आचुरूप्येण योग्यकर्मणा । छाषा प्रदंसा । शशिनमिति। 
क । त 1 

॥ 

1. समिति । सदह तुल्यतया मीयत्ते इति समम् ॥ 

१. “करष्णद्यरीरस्य जन्यत्वाङ्गीकारेऽपि जगदपातृकुक्षेस्तदजनकत्वात् व्वोगे्धर ततो मे त्वं दर्शया. 

स्मानमव्ययम् इद्युपक्रस्यामिदितेन खिद्यसे असमानः समन्ताद्धोकान्सममान्वद्नैर््वरुद्धिः इत्यनेन 

जगत्पाखनकरतुरीन्वस्देहस्य नित्यत्वाभिधानात्" इति पुस्तकान्तरे पाठः । 



दरामः परिच्छेदः । एषस् 

विचित्रं तद्विरुद्ध कृतिरिष्टफलाय चेत् । 
यथा-- 

“परणम्युन्नतिदेतोजीं वितंहेतोरविुञ्चति प्राणान् । 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥* 

आशभ्रयाभ्रयिणोरेकखाधिक्येऽधिकयुच्यते ॥ ७२॥ 
आाश्रयाधिक्ये यथा- 

किमधिकमस्य जमो महिमानं वारिषेहरिर्यत्र । 
अज्ञात एव रोते कुक्षा निक्षिप्य मुवनानि ॥ 

आशिताधिक्ये यथा- 

धयुगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 

तनो ममुतत्र न कैरमद्िष- 
सपोधनाभ्यागमसंमवा मुदः ॥* 

अन्योन्यञ्चभयोरेकक्रियायाः कारणं मिथः | 
इयमिन्दुमती कौमुदी अनुरूपमजं शरिनसुपगतेदयर्थः । एवम्मेऽपि । समगुण- 
योर्योगेन भ्रीतिर्येषां ते तथा । वृपाणामिन्दुमतीटिप्छया समागतानामजेतरराजा- 
नाम् । विवन्ुः कथयामासुः । विचिच्राठंकारमाह-विचिजमिति । तद्र 
दसय इष्टविसृद्धस । ब्रणमति अपकरो भवति । उन्नतिरुत्करषः । जीवितं प्राणरक्षा । 

दुःखीयति दुःखमिच्छति । अधिकाङंकारमाह-आश्रयेति 1 एकसखाश्रयखय आ. 
श्रयिणो वा आधिक्ये महत्वातिशये । अतिपाये इति रोषः । अज्ञात एवेति। 
एकदेश एव चयनात्ससुद्रस्थैः स्वैः सत्वेन ज्ञायत इयर्थः । अत्र (कुक्षौ निक्षिप्य 
इनेन हरेरमहत्त्वमवगम्यते, समुदरैकदे्े तच्छयनेनाश्रयस समुद्रसयातिशयमहततवं 
व्यज्यते । युगान्तेति । नारदागमे श्रीङृष्णस्य हषातिशयवणैनमिदम् । युगा- 
न्तकारे प्रख्यसभये प्रतिसंहृताः खोद्रं प्रवेरिता आत्मानः समस्तप्राणिनो येन 
तस्य केटभद्विषः श्रीकृष्णख यसौ तनो जगन्ति सविकासमयन््रगं यथा स्यात्तथा 

आसत तयां तनो तपोधनख नारदसय अभ्यागमसंमवा सुदो न मसुनांवकाशं 
म्राप्ता४ । अत्र (जगन्ति इदलयादिना श्रीङृष्णतनोराश्रयसखाधिक्ष्यसुक्तम् । तत्राव- 
काशालाभादध्रितानां सुदामतिनहक््वं व्यज्यते ! अन्योन्याङुकारमाद--अन्योन्य- 
मिति । अचर चेदिवयनुषज्यते । उभयोरेकजातीययोः क्रिययोर्भिथः परस्परं 

१, "जीवन" कन्ख-गन्व. >. समृताः घ. 



५५५६ साहित्यदपणे 

(त्वया सा शोभते तन्वी तया समपि शोभसे 
रजन्या शोभते चन्द्रश्वन्देणापि निशीथिनी ॥' 

यदाधेयमनाधारमेकं चनेकगोचरम् ।॥ ७३ ॥ 
किंचिदङुवेतः का्यमश्चक्यस्येतरख वा | 
कायेसख करणं दैवाद्विशेषश्िविधस्ततः ॥ ७४ ॥ 

क्रमेण यथा-- 

“दिवमप्युपयातानामाकस्पमनल्पगुणा येषाम् । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्याः ॥ 

कानने सरिद गिरीणामपि कंदर । 
परयन्त्यन्तकसंकाश्चं तखामेकं रिपवः पुरः |" 

“गृहिणी सचिवः सखी मिथः म्रियदिष्या कुकिते कङाविधौ | 
करुणाविसुखेन मृद्युना हरता स्वां वद् किंन मे हृतम् ॥' 

चेत्करणं तदान्योन्यनामाककारो भवतीयर्थः । त्वया सेति । अत्र परस्प्ररशो- 
भयोः परस्परकरणम् । क्रियापदं गुणखाप्युपलक्षणम् । तेन “निशया रुचिरश्वन्द्र- 
शवन्द्रेण स्चिरा निशाः इलयत्राप्ययमल्कारः । (दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा 
दिवम्” इदयादिव्याठृत्तये उभयोः" इति । अच खं खं दोहनं प्रव्येव खं खं कार्णं 
नतु परस्परस्य दोहनं प्रति परस्परे कारणम् । अत्र कारणयोः क्रिययोश्च श- 
व्देक्यं वैचित्यपरिपोषकमेव, न तु नियामकम् । तेन “नलेन भायाः शशिना निशेव 
लया सभाया निराया शशीव इल्यादौ शब्दभेदेऽप्ययमरकारः । विशेषारुकार- 
माह-यदाघेयमिति । यच्छब्दो यदार्थः । इतरस्य शक्यस कार्यस अप्रका- 
न्तस करणसुत्पत्तिर्दैवास्प्रतिसंघानं बिना । दिवमपीति । अनल्पो गुणानां 
माुयादीनां गुणो यासां ताः । अत्र निमातृत्वेन अरसिद्धाधारान्कवीन् विनापि 
काव्यरूपाणां भिरा स्थितिः ! कानन इति । अचर भावनातिश्ञयेनैकेनेव खमावेन 
काननादावनेकन्र युष्मत्पदार्थसख युगपस्स्थितिः । पयोयारंकारलक्षणे कमादिदययखो- 
पादानादच्र परिशेषाद् युगपदिलयस लाभः । गहिणीति । इन्दुमदा मरणे तत्पद्यु- 
रजस्यायं विलापः । गरहिणी हृतेखन्वयः। एवमन्यत्रापि । मेव गृहिण्यादि सवैमिति 
भावः । इष्टोपदेकलात्सचिवः । मिथो रहसि समीहितसाधकलात्सखी । ललिते कठा 
विधौ सुरते । नन्विन्दुम तीदरणमेव सचिवादिहरणं तन्चैकमेव कायं कथमत्र 

1. यदिति । आधारमन्तरेणा्ेयं न वसतत इति सितावपि यस्तत्परिदरेणाधेयसो- 

पनिवन्धः स एको विशेषः । यन्चेके वस्तु परिमितं युगपदनेकषा वतमानं त्रियते स 

द्वितीयः । यत्किचिदारभमाणस्यासंभाव्यवस्त्वन्तरकरणं स तृतीय इति ॥ 
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व्याघातः स तु केनापि वस्तु यन यथाकृतम् । 

तनवे चहुपार्यन इरुतऽन्यस्तदन्यथा । ७५॥ 

यथा--“टशा दग्धं मनसिज इत्यादि । 
सोकर्येण ¢ @ @ ० [९ ण च कायंख विरुद्धं क्रियते यदि । 

व्याघात इत्येव । 
“इहेव तवं तिष्ठ द्ुतमहमद्योभिः कतिपयैः 

समागन्ता कान्ते मृदुरसि न चायाससहना । 
मृदुत्वं मे हेतुः सुभग मवता गन्तुमधिकं 

न मृद्वी सोढा यद्विरहकृतमायासमसमम् ॥ 
अत्र॒ नायकेन नायिकाया मृदुत्वं सहगमनाभावहेतुत्वेनो क्तम् । 

नायिकया च प्रस्युत सहगमने ततोऽपि सौकर्येण देतुतयोपन्यस्तम् । 
परं परं प्रति यदा पूेपूवेस्य हेतुता ॥ ७६ ॥ 
तदा कारणमाला खात् 

यथा- 
श्रुतं कृतधियां सङ्गाजञायते बिनयः श्चुतात् । 
रोकानुरागो विनयान्न फं रोकानुरागतः ॥ 

कायान्तरोत्पत्तिरिति चेत्, सचिवादिहरणे तात्पयांत् । व्याघातालकारमाह--व्या- 

घात इति} येनोपायेन यथा यस्का कतं तदन्यथा तद्धिरुद्धपरकारमिदयर्थः । 
इदा दग्धामात । दरस ददटयर्थः । ददशेवात । कटाक्षरूपया बृदयथः । इत्य 

क्रियया जयमुक्त्वा स्पेणापि जयमाह-विरूपाश्चस्येति । विरूपमखन्दरं त्रि 
खाष्टो चनानां वामं खन्दरमतो जय इयर्थः । अन्न दगुपायेन हरेण साधितख दाहय 
दगुपायेनेव वामलोचनादियिरन्यथाकरणम् । प्रकारान्तरेणापि व्याधातमाद-सो- 

कयंणेति । क्रियते फथ्यते । केनापि येनोपायेन तत्छा्य॑मुच्यते, तदन्येन तेनेवो- 
पायेन सौक्यैण तद्वरं कार्यं यद्युच्यते तदा व्याघात इति तात्पयीर्थः । इहैवेति । 
खमिदेव तिष्ठ, न तु मया सह् गच्छ, अधिकं ग्रदुलमिदयन्वयः! असममतुखम् । 
कारणमालारुकारमाह- परं परमिति । पूर्वपूर्वख कायेंख । श्चु तमिति । अध्य- 

1. व्याघात इति । यं कंचिदुपायविद्धोषमवलम्ब्य केनविचन्निष्पादितं तत्ततोऽन्येन 

कैनचित्तत्पतिद्रन्दिना तेनेवोपायविरषेण यदन्यथा त्रियते स निष्पादितवस्तुव्याहतिद्े- 

तुत्वाद् व्याघातः ॥ 
2. कारणेति । अत्र यद्यपि कार्याणामपि माला विद्ते तथापि कारणयुणवणेनमेव 

कबिसंरम्भ इति ¶विवक्षापूविक्रा हि सब्दार्थप्रतिपत्तिः” इति न्यायेन कारणमाचर्ल्मिधानम् ॥ 
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तन्मारादीपकं पुनः । 
धर्मिणामेकधर्मेण संबन्धो य्यथोत्तरम् ।॥ ७७ ॥ 

यथा-- 
(तयि संगरसंप्रापे धनुषासादिताः शराः । 
दारेररिशिरस्तेन भूया त्वं त्वया यञ्चः ॥" 

अत्रासादनक्रिया धर्मः | 

पूवे पर्व प्रति विशेषणत्वेन परं परम् । 
खाप्यतेऽपोद्यते वा चेत्सात्तदेकावली द्विधा ॥ ७८॥ 

क्रमेणोदाहरणम्- 
'सरो विकसिताम्भोजमम्मोजं मृङ्गसंगतम् । 
भृङ्गा यत्र ससंगीताः संगीतं ससरोदयम् ॥' 

“न तजर यन्न सुचारूपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदटीनषद्रदम् । 
न षटुदोऽसो न जुगुञ्च यः करं न गुञ्चितं तत्र जहार यन्मनः ॥ 

यनमिद्यर्थः । कृतधियां पण्डितानाम् । माखदीपकालकारमाद-तन्माखादीपक- 

गिति त्वयीति । तेन अरिश्चिरसा । तया मुवा । एकावल्य्टंकारमाद-- परं 
परमिति । यद्विशेष्यं अपोद्यते निषिध्यते । अचर शरदि । अत्राम्भोजगङ्गसङ्गी- 
तानि उत्तरोत्तर विरोष्याणि पूवैपूर्वेषु सरोऽम्मोजण््भषु विरोषणत्वेनोपन्यस्तानि \ 

अपोहने लाह-न तजरूमिति 1 अचर पङ्कजषदहुदगुजितान्युत्तरोत्तरविशेष्याणि 
पूवैपूरवैषु जरपङ्कजषद्वदेषु विरोषणत्वेनापोहितानि । प्रकारान्तरेणाप्येकावस्यरुकार- 

{. माङेति । यथा मालायां पूर्वपूर्वमयथितपुष्पाणायुत्तरोत्तरधारणादुपकारकत्वं तद्द 
जापि मारारूपतेति त्वम् । अप्पयदीक्षितैः पुनरेवमवादि--“वदन्ति वण्यावण्यांनां धमेक्यं 
दीपकं बुधाः । मदेन माति कलभः प्रतपेन मदीपतिः ॥ विविधं दीपकावृत्तौ मवेदाबू- 
त्तिदीपकम् । वर्ष्यम्बुदम्यं वषैत्येषा च सर्वरी ॥ उन्मीङन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति 
कुटजोद्धमाः 1 माचन्ति चातकास्तृप्ता मान्ति च शिखावला: ॥° इति । इह देहरलीदी- 
पन्ययिनानेक्षोपकारस पदस्यार्थस्यो भयोवोवृत्तौ क्रमेणोदाहरणानि ॥ 

2. त्वयीति । “संमामाङ्गणमागतिन सवता चये समारोपिते देवाकर्णय येन येन 
सहसा यद्यत्समासादितम् ! कोदण्डेन शराः शरेररििरस्तेनापि भूमण्डरं तेन त्वं मवता 
नच कीतिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥` इति प्रकाश उदाहृतश्च श्षेको वास्वदत्तागचानु. 

रूपः ॥ 
8. एकावलीति | एकावरी दारविशेषस्तत्सट्शत्वादियाशाधरः ॥ 



द्रमः परिच्छेदः । ५५५५९, 

कचिद्विेष्यमपि यथोत्तरं विद्रोषणतया खापितमपोहितं च €~ 

दयते । यथा-- 
ध्वाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुरन्ति कमखनि वापीषु । 

कमलेषु पतन्त्यख्यः करोति संगीतमदिषरु पदम् ॥* 
एवमपोहनेऽपि । 

उत्तरोत्तरयुत्कर्षौ वस्तुनः सार उच्यते । 
यथा-- 

"राज्ये सारं वुधा वुधायामपि पुरर पुरे सोधम् । 
सोधे तस्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गस् खम् ॥' 

माह- कचिदिति । एवमपोहनेऽपीति । पुण्यक्षेत्रं न सर्वत्र पुण्यक्षेत्रे न 
नासिका: । नासिकेषु न धर्मोऽस्ति न धँ दुःखहेतुता ॥` अच्र पूर्वपूर्वेषु वि 
रोष्याः पुण्यक्षेत्रनासिकधमः । परपर नासि कथर्मदुःखहेत॒ताख विशेषणत्वेनापो- 

हिताः । सारारकारमाद-उनत्तरोत्तरमिति । वस्नो विरेषस्य उत्तरोत्तरमुत्कषैः 
सार उच्यत इवयथः । केचित्त “आण्छोकसमापनमुत्तरोत्तरेककर्षेणायमल्कारो भवति, 
तथात्व एव वैचित्यविरोषभ्रतीतेः इत्याहुः, तन्न । “खोकलखजि योर्दिवि चादितेया 
अप्यादितेयेषु महान्महेन्धः! किं कवुमर्थायति सोऽपि रागानागतिं कक्षा किमतः 

प्रा ते ॥° इलयादौ शछोकार्धसमाप्षिप्ेन्तसुत्कर्षसत्वेनाप्यखालंकारस्य संभवात् । 
राज्यं राज्याङ्गं तन्न वसुधा सारं तन्न सौधमघ्मछिकागरहं सारं सोधवर्तिनि तत्पं सारं 
शप्यावर्तिनि अनङ्गसर्वखं वराङ्गना सारेयर्थः । सर्वत्र निधोरणे सप्तमी । एतदनुरो" 
येनैव राज्यादिपदानां सुख्यार्थपरिलागः । तदुपादाने ठु सामान्यविरेषभावामावा- 
निधौरणे सप्तमी न स्यात् । नदि भवति घटेषु पटः खुन्दर इति । अत्र ीबाह्की- 

वयोः ्ीवः स चैकवद्रेति एकरोषेण छीबल्मुपपन्नम् । यद्वा राज्ये वुधा सारं 

वस्लिलर्थः । अथवा राज्ये वखधासारं धनं तद्रदुपादेयमिलयर्थः 1 तथा च मेदिनी-- 

"सासो बटे स्थिरा च यज्ञे पसि धने जडे! न्याय्ये छ्ीबं त्रिषु वरे" इवि । केचित्तु 

“राज्ये राजलविषये यानि वस्तनि तेषु वुधा सारम् । वष्ुधायामियादावधिकरणे 

सप्तमी । वह्धायां यानि वस्तूनि सन्ति तेषु पुरं सारम् । एवममरेऽपि । सर्वत्र ते- 

ष्विति निर्धारणे सप्तमी । राजलस्याधिकरणलासं भवाद्विषयलविवक्षा । राज्यवद्धा- 

दीनां सामान्यविरोषभावाभावेन निधरणासंभवात् यानीदयादेरष्याहारः । सारख रू 

प विद्ेषणलामावान्न च्लीलादि" इत्याहुः, तन्न । धमे वेदा इतिवद् राज्ये वछधेखत्र 

वसुधायाः प्रतिपादकललाभावेन राज्यस्य प्रतिपायरूपविषयलासंभवात् यानील- 

ध्याहारेण न्यूनपदलदोषग्रसङ्गात् सारस विशेषणलं विनोत्कषैभ्रतीतेः सामानाधि- 

करण्येन विरोषणविष्ययो रूप्यरूपकभावसंभवाच् ! नहि भवति चन्द्रः सुन्दरमिति । 

1. सार इति । अयमलंकारसर्वस्वङृतोदारनाय्रा व्यवहृतः ॥ 
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यथासंख्यमन्हेश्च उदिष्टानां क्रमेण यत् । ७९॥ 
यथा-- 

“उन्मीरन्ति नखेटैनीहि वहति क्षोमाश्चलेनाव्ृणु 
कोडाकाननमाविश्चन्ति वल्यक्राणेः समुश्रासय । 

इत्थं वञ्युरदकषिणानिल्कुहूकण्ठेषु सांकेतिक- 
व्याहाराः सुभग त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः |? 

कचिदेकमनेकसिन्ननेकं चकं कमात् । 
भवति छ्रियते वा चेत्तदा पयाय इष्यते । ८० ॥ 

कमेण यथा-- 
“खिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः 

पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः । 
वलीषु तसयाः स्खकिताः प्रपेदिरे 

क्रमेण नामि प्रथमोदबिन्दवः | 
धवि चरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणिमरारुसाः। 
वृककालडिवासतत्र धावन्त्यरिपुरे तव ॥ 

प 

यदि सारपदस्य धनपरत्वे विवक्ष्यते तद् रूप्यरूपकभावः संभवति । उत्करपैम्रतीतिस्वु 
व्यजनयेवेति ध्येयम् । यथासंद्यारुकारमाह--उदिटानामिति । अनुदेशः पश्वा- 
ददशः । बहुत्वमच्राविवक्षितम्। तेन (ददद कृष्णं॑रा्मं च त्रे गोदोदनं गतो । 
पीतनीखाम्बरधरो शरदम्बुरुदेक्षणौ ॥° इदयादावप्ययमरकारः । उन्भीरन्तीति। 
ओषितं अरति तद्वृ्धागतसख कस्यचिदुक्तिरियम् । उन्मीटन्ति स्फुटन्ति । वज्ञका इति 
कलपदं संकेतगम्यम् । छनीहि वज्ञंलमुकुरानीति कर्मपदं संकेतगम्यम् । वहति 

दक्षिणानि इति संकेतगम्यम् । आद्रणुत इति संकरम् । आविरान्ति ङट्ूकण्टा 
इति संकेद्यम् । समुश्रासय तानिति संकेलम् । वज्ञलादीनां नामग्रहणे नायि- 
काया विरहषीडातिश्यो भवतीति तत्सखीनामयं साकेतिको व्यवहारः । संके- 

तश्चात्न योग्यकच्रयध्याहारः 1 पयायाठंकारमाद--क्चिदेकमिति । भवति खयं 
भवति । क्रियते परेण क्रियते । स्थिताः श्चणमिति। तस्याः पार्वदयाः। तच्च प्रथ- 
मोदबिन्दुरूपमेकं वस्तु पक्ष्मादावनेकच कमेण खयं भवति । अनेकसयेकव भवचन- 
मुदाहरति-विचरन्तीति । अधैकस्िन्नरिपुरे विलासिनीनां वरकादीना चानेकानां 

कि शात भोन्ति त 

1. यथासंख्यमिति । रष्व निर्दिश उदिष्टाः प्रश्वातरिदंयोऽनृदेशः । ऊध्व निर्दट 
नामर्थानां पश्चा्निर्दिषटैर्थैः करमेण संबन्धो यथासंख्यमिति वा्याथैः । वामनादयस्त्विम- 
मलंकारं ्रमसंज्ञयामिदधिरे । यदाहुः--“उपमेयोपमानानां क्रमसंबन्धः कमः” इति ॥ 
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°विखष्टरागादधराचिवर्तितः 

सनाङ्गरागादरुणाच कन्दुकात् । 
कुशाङ्रादानपरिक्षताङ्कछिः 

कृतोऽक्षसू्नप्रणयी तया करः ॥' 
“ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिवधूजनैः । 
निधीयन्ते तयोः स्थूलाः सनयोरश्चुविन्दवः ॥' 

एषु च कचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च । कचिदाधेयमपि । 
यथा--शयिताः क्षणं- इत्यत्रोदबिन्दवः पक्ष्मादावसंहतरूप आधारे 

कमेणामवन् । “विचरन्ति- इव्यत्राधेयमूता वृकादयः संहतरूपारि- 
पुरे करमेणामवन् । एवमन्यत् । अत्र चैकस्यानेकत्र क्रमेणेव वृततर्विद- 
पाठंकाराद् मेदः । विनिमयाभावास्परिवृत्तेः । 

पेरिवृत्तिविनिमयः समन्यूनाधिकैभेवेत् । 
कमेणोदाहरणम्- 

घ्दत्वा कटाक्षमेणाक्षी जम्राह हृदय मम । 
मया तु हृदयं दला गृहीतो मदनज्वरः ॥' 

अत्र प्रथमेर्ऽ्पं समेन, द्वितीये ऽं न्यूनेन । 
(तस्य च प्रवयसो जटायुषः 

खर्मिंणः किमिव सओोच्यतेऽघुना । 
(+ १. 

( केषां )-कमेण भवनम्! एकसानेकव्र करणसुदाहरति--विख््टरागाविति। अ- 

त्रैकः करस्तपसः पूर्वं रागदानार्थमधरे कोडाथं कन्दुके कृतः । तपःकले तु कुशाङ्क- 

रेऽक्षसूत्रे च कृत इद्ययं कमः । अनेकस्थैकत्र करणमाह--ययोरिति । तारः 

उद्धमुक्ताघटितः । अत्रैीकसिन्स्ने पतिसत्त्वे दारस्य तदसत्त्वेऽश्रुबिन्दूनां करणम् । 

क्चिद्ाधेयमपीति 1 संहतरूपमसंहतरूपं चेदयर्थः ! नचु द्विविधोऽव पयौयः 

परिघरच्यमिन्न एव पूर्वत्र दयक्तम्रहणरूपत्वेन परत्रकवस्तुलखागानन्तरापरवस्तु्रहणरू- 

पत्वेन परिषरत्तिसंभवादत आह--विनिमयाभावादिति } एक्वस्ठुयागोपाधिका- 

परवस्तूपादानरूपस्य विनिमयस्याभावादिलथैः । परिदततभंद इन्वः । तथा च पू- 

वत्र वस्तुभेदाभावादपरत्रापरवस्तूपादानं अरन्यवस्वुखागख नियमाभावात्ययौयद्वये 

परिच्त्यमेदसंमावना नास्तीति भावः । परिकत्यरंकारमाह--परिचत्तिरिति । 

सखभेनेति । दयोरेवोपदेयलात्समत्वम् । ज्वरस्य भयहेतुत्वान्यूनलम् । परिव॑ल्या- 
= 

1. परिद्रत्तिरिति । विनिमयोऽत्र किंचित्त्यक्त्वा कस्यचिदादानम् ॥ 
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येन जजेरकलठेवरव्यया- 
त्रीतमिन्दुकिरणोज्वङं यञ्चः ॥ 

अत्राधिक्येन । 

प्रभादग्रभतो वापि कथितादस्तुनो भवेत् ॥ ८१ ॥ 
तादगन्यव्यपोहःेच्छाब्द् आर्थोऽथवा तदा । 
परिसंख्या 

क्रमेणोदाहरणम्- 

धकं भूषणं सुरढमत्र यसो न रलं 
किं कायेमायचरितं सुतं न दोषः। 

किं चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेतरं 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम् ।' 

अत्र व्यवच्छेदं रलादि शाब्दम् । 

ठंकारमाह--प्रश्चादिति । कथिताद् उपादेयत्वेन निर्णीयोक्तात् । तादृगिति । 
कथितसटसेदर्थः । व्यपोदो निषेधः । अत्र वाच्यव्यपोह्यां प्रश्षपरिसंट्यामाह-- 
किमिति । भूषणमल्युककषैप्रयोजकम् । ख॒ट्टं स्थिरतरम् । रन भङ्गापहरणादिस- 
त्वान्न तथात्वम् । आर्यैमेन्वादिभिश्वरितं खङ्ृतं पुण्यजनकं तपश्यादिः न दोप्रः पाप- 
जनकः परदारगमनादिः । किमभ्रविदहतं चश्चुरत्छृशज्ञानसाधनं धिषणा मनो न नेचम् 1 

तस्यावकरप्रतिहन्यमानत्वात् । जानातीति 1 प्रद्युत्तरपरिवुषटय प्रश्रकढुः भव्यु्तर- 
यितरमरष॑सेयम् 1 यद्रा खस्यैवोत्तरमभिप्रेय अश्चान्तरमाद-जानातीति । सदसद्वि- 
वेकं को जानातीति अश्रः! तद्भिग्रायबोधेन रषटखोत्तरमिदम्-त्वदपर इति । 
त्वं तु न जानासीयर्थन्यपोहयोऽत्र बोध्यः । केचित्तु ^तदपरः इति पाठं कल्पयित्वा 
“धिषणातोऽपरः इति व्याचक्षते, रन्न \ धिषणाप्रक्ञेसायां जानातीलन्वयापत्तेः 
कामान 1 

1. परिसंख्येति । परिशन्दोऽत्र वजैनार्थकः। "परेर्वर्जनेः इति पाणिनिसूत्रा्र । संख्या 

बुद्धिः । भ्यत्सांख्थेः भप्यते स्थानम् इति भगवद्वचनात् । तेन व्जनवुद्धिः परिसंख्येय- 
न्वथेमभिधानम् । सा चैषा अश्षपूविका जम्नपूविकेति द्विविधा । प्रसेकं च पुनः शाब्द 
त्वार्थलाभ्यां द्विधेति चतुविधा । यत्र कविप्रतिमोत्थापितितरव्यादृत्तिस्तत्रैवालकार- 
विषयः । तेन पच्च पञ्चनखा मक्ष्या धर्मतः परिकीर्तिताः । गोधा कुमः स्च: खद्गी कस्य 

कन्येति ते स्पृताः ॥ इदयादिश्चाखीयपरिसंख्यायां नाटंकारतेलन्यत्र विस्तरः ॥ 

१. 'तद्परः* घ, २, भ्यद्वा~› इदयादिः “वोध्यः इत्यन्तः पाठः पुस्तकान्तरे नासि ३. (तनः 
इति पुस्तकान्तरे नास्ति, 
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"किमाराध्यं सदा पुण्यं कश्च सेव्यः सदागमः | 
को भ्येयो मगवानिवष्णुः किं काम्यं परमं पदम् ॥ 

अत्र व्यवच्छें पापाचया्ेम् । अनयोः प्रश्चपूर्वकम् । 
अपन्षपूर्वकत्वे यथा-- 

धमक्तिभेवे न विभवे व्यसनं शाखे न युवतिकामासे। 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिद्यते महताम् ॥° 
(वरमातेभयोपञ्ान्तये विदुषां संमतये बहु तम् । 
वु तस्य न केवरं विभोगणवत्तापि परपरयोजनम् ॥ 

छषमूरतवे चास वेचिच्यविरोषो यथा-- 
“यस्च राजनि जिंतजगति पास्यति मीं चित्रकर्म वर्णसंकरा- 

श्चापेषु गुणच्छेदाः-' इत्यादि । 
उत्तरं प्रभसोत्तरादुन्नयो यदि ॥ ८२ ॥ 

य॒च्च सकृद संभाव्यं सपि प्र उत्तरम् । 
यथा मम- 

“वीक्षितुं न क्षमा श्वश्रूः खामी दूरतरं गतः । 
अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः ॥ 

अनेन पथिकस्य वसतियाचनं प्रतीयते । 
म्तीयमानन्यपोद्यां म्श्नपरिसंद्यामाह--किमासभ्यमिति } कायेमिलर्थः । पुण्य 
कार्यं न पारप, नरकसाघनत्वात् । सत्समागमः, सेन्यो नासत्समागमः, पापसाधन- 
स्वात् । विष्णुर््येयो न धनं, भयप्रमादादिसाधनत्वात् । वाच्यव्यपोद्यामप्रश्चपरिसं- 
ख्यामाह--भक्तिरि ति 1 व्यसनमवुशीरनम्। युवविरूपकामाचरे । अ्रतीयमानव्य- 
पोद्यामप्रश्चपरिसंद्यामाह-आतेभयोपश्चान्तये, न परपीडनाय । संमतये सम्य- 
गज्ञानाय, न विवादाय । श्रुतमध्ययनम् । तस्य ददारथस्य । चिच्रकर्म॑छख न मनुष्येषु । 

वर्णानां शुङ्कादिदरव्याणां विभ्रादीनां च संकरो मेकः । चापेषु न जनेषु गुणस मौ- 
व्यद्केदो द्वैधीभवनमथ च गुणस्य विदादेङ्छेदो विरहः । उत्तराखंकारमाद-उत्त- 
रमिति। उन्नयः प्रणीयमानत्वम् । असकृदिति प्रश्ने उत्तरे चान्वेति । असंभाव्यं 

1. उत्तरमिति । प्रश्चेऽसति यचुत्तरस्प्रक्चस्योन्नयः कल्पनं तदेकसुत्तरम् । अपि चास- 
कुसप्रश्चे सति यदसंमाव्यं संमावयितुम शक्यमसङ्ृदु त्तरं प्रतिवचनं तस्पुनरपरसुत्तरमिति 

योजना । अयं चोत्तरारुंकायो द्विविधोऽपि ग्रश्चोत्तरयोरन्यतरस्योभयोश्च साभिप्रायत्वेन 

निरमिगप्रायत्वेन च चतुर्विथ इत्यष्टषा ॥ 

५. १० शजितजगति, इति क-ख-पुस्तकयोनास्ति, 
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°विटराप स वाष्पगद्वदं सहजामप्यपहाय धीरताम् । 
अतितस्तमयोऽपि मार्दवं समजते कैव कथा शरीरिणाम् ॥' 

सत्र च समानन्यायसय शछषमूर्स्वे वेचिव्यविरोषो यथोदाहृते 
्टारोऽयं- इत्यादौ । न चेदमनुमान् ! समानन्यायसख संबन्धदप- 
त्वाभावात् । 

विकर्पस्तुस्यबट्योनिंरोधथातुरीयुतः । 
यथा--“नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वा कणैपूरीक्रियन्तामाज्ञा भेर्यो 

वा । अत्र शिरसां धनुषां च नमनयोः संधिविग्रहोपरक्षणत्वात् , 
संधिविग्रहयोश्वेकदा कमर्क्यत्वाद्धिरोधः । स चैकपक्षाश्रयणपर्यव- 
सानः । तुल्यवर्त्वं चात्र धनुःशिरोनमनयेोद्ेयोरपि स्पर्धया संभाव्यमा- 
नत्वात् । चातु चात्रीपभ्यगसेत्वेन । एवं कर्णपूरीक्रियन्ताम्, इत्य- 
जापि । एवं धुष्माकं कुरुतां भवार्विंश्चमनं नेतरे तनुर्वा हरेः ¡ अत्र 
छेषावष्टम्मेन चारुत्वम् । 
स्लमच्र समानो धर्मैः । मुक्तानां वर्णनीयत्वेन प्राकरणिकत्वम् । विरडापेति । 
सोऽजः । द्रव्यलमच्र समानो धर्मैः । अयसो वर्णनीयल्लामावादप्राकरणिकत्वम् । 
संबन्धरूपत्वाभावादिति । व्याधिरूपल्यामावादिवर्थः । व्यासिश्च ज्ञाप्यज्ञापक- 
योरव्यभिचरितसामानाधिकरण्यरूपः । प्रकृते तु एकस साधम्येग्रहेण ओौचिल्यात्त- 
त्समानस्य ताद्शथमान्तरमरहो भवतीति ज्ञाप्यज्ञापकयोव्यार्यसंमवादिति मावः । 
विकल्पारंकारमाह--चिकल्प इति । तुल्यवकलं तत्तदुदाहरणे यथायथं वोध्यम् । 
अर्थतोऽरंकारादेः चारतवेचित्रयं यदि खादिरैः । "वितेधश्वान्तरा यतः" इति 
पाठस्तु न सम्य । अथोसंगतेः । चातुरी यतः* इति पठे ठु यतो विरोधाचरातुरी 
वैचित्र्यं स विकल्प इयर्थः । नमयर्त्विति । बल्वदुयुत्सोरक्तिरियम् । अरय इति 
कतपदमन्रोह्यम् । कणैपूरीक्रियन्तां कणैभूषणसदरीकरियन्ताम् । कर्णषंगती- 
क्रियन्तामिति यावत् । अरिभिरिति कवरेपदमन्रोह्यम् । नन्वसमर्थसयय रिगोनमरनं 
समर्थस धलुर्मनमिति कथं दुल्यबल्मत आह--अन्न शिरसामिति । संधि- 
विम्रहयोर्वैरेच्छेदाय राजादनुषयलात्तुल्यबर्लम् । विरोधसुपपादयति-संधि- 
विभ्रहयोरिति ! न सर्वै्रोदाहरणे ताद्शवियेधो न संभवतीदयत आह--स 
चेति । विरोधश्वेलर्थः । तुस्यबख्योरेकतरस्येव अ्रहृतेऽन्वय एकपक्षाश्रयणं यख 
स इद्यर्थः । तथा च तुल्यवल्योरेकसमनप्रकृतेऽनन्वयविरोध इति परमतात्पर्थम् । 
इदानीं धञुःशिरोनमनयोर्यथाकथंचित्तुस्यवल्लमुपपायोपरक्षणं विनैव लक्षणं संग- 
मयति--तुस्यवलत्वमिति । वक्तुः स्पधाजन्यसंभावनाविषयलादिलर्थः । चा- 

त॒यैमिति । वैचित्यमिय्थः । ओपस्यगमेत्वेनेति । शिरोनमनसोत्छट- 
त्वेन धनुनमनसोपमानत्वेन पथवसानमिति भावः । युष्माकमिति । अत्र तदुने- 

सा०द्० ४८ 
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'दीयतामजित वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा ॥ 

इत्यत्र चातुयामावाचायमर्कारः । 

सयुचयोऽयमेकसिन्सति कायेख साधके ।॥ ८४ ॥ 
खलेकपोतिकान्यायाचत्करः सख्ात्परोऽपि चेत् । 
गुणौ क्रिये बा युगपत्खातां यद्रा गुणक्रिये ॥ ८५ ॥ 

यथा मम-- 
हहे धीरसमीर हन्त जननं ते चन्दनक्ष्मामृतो 

दाक्षिण्य जगदुत्तर परिचयो गोदावरीवारिभिः। 

प्रलयङ्गं दहसीति मे समपि चेददामदावायिव- 
न्मत्तोऽयं मटिनात्मको वनचर. किं वक्ष्यते कोकिरः ॥' 

जत्र दाहे एकरसिश्वन्दनक्ष्मामृजन्मद्ये कारणे सत्यपि दाक्षिण्या- 
दीना हेखन्तराणामुपादानस् । अत्र सर्वेषामपि टहेतृना शओोमनतात्स- 
चोग. । अत्रैव चतुर्थपादे मत्तादीनामशोभनाना योगादसच्योगः । 

ज्रयोसवार्वि्मनसावनश्मत्वेन वुल्यवललम् । तयोरेकतरसैव भवार्तिंशमनसूपे 
अक्रतका्यें हेतुष्वेनान्वयो न ठु ससुचयवदुभयोरिति विरो । शषावष्टम्मेन छेषा- 
नुकूव्येन । "पतद्यविरत वारि दरखन्ति शिखिनो सुदा । अद्य कान्त कृतान्तो वा 
दु सख्यान्त करिष्यति ॥° अव्र विप्रङुम्मःरङ्नारावष्टम्भेन चारुलम् । एवमन्यत्रापि 
यथायथ चारुदमवगन्तन्यम् । चारुतार्थत इति यदुक्त तसय व्याटृत्तिमाह-दीय- 

तामिति । अत्र देवन्राह्मणयोरु्तमपात्रत्वेन तुल्यबलखम् । अकृते दाने एकतर- 

सेव सवन्थो न तूभयोरियस्ि विरो । सयुचयार्कारमाह--खमुच्योऽय- 
मिति) खलेकपोतिकान्यायश्च--श्द्धा युवान रिशव कपोता सरे यथामी युगप- 
त्पतन्ति ।° यथा भक्षणार्थं कपोताना खे युगपत्पतन तथैककायौनुष्टानाथं युगपद्- 
नेकसोपस्थापनम् । प्रकारान्तरेण समुचयाल कारमाह-गुणाविति । गुणव 
करियाभिच्रवर्ममाच्रम् । क्रिया घालर्थर्पा । इदो इति । विरहिण उक्तिरियम् । 

दाक्िण्य दषिणदिग्मवलम् , अय च सारल्यम् । कि वक्ष्यते कोकिल इति । 
कोकर खतरा दाहजनको भवतीति भाव ¦ अयमथोपत्यङ्कारसकी्णं । सतामु- 
पादेयाना कारणाना केवङाना योग सयोग । तेपामेवादुपादेयाना योगोऽसदयोग । 

1 तत्करं इति । चेखरोेऽन्योपि तत्कर. नस्य कार्यस सपादक खात् । एष एक 
परद्ार युणयो. फ्रिययोधुणक्रिययोवां यौगपचेनावखान त्रिविध इति चतुषिष, । सोऽय 
समुचय सबोगेऽसयोगे सदसचोगे च भवतीति त्रिधा भिचते ॥ 
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सदसद्योगो यथा- 
“राशी दिवसधूसरो गङितयोवना कामिनी 

सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं खाङ्ृतेः । 
पसुधेनपरायणः सततदुशतः सज्ननो 

नृपाङ्गनगतः खरो मनसि सप्त शल्यानि मे | 
इह केचिदाहुः--“शचिग्रभृतीनां शोभनत्वं खर्साश्ोभनत्वमपि 

सदस्ोगः' इति । अन्ये तु--लयिप्रभृतीनां खतःरोमनवं धूसरसा- 
दीनां त्व्चोभनत्वमिति सदसच्ोगः । अत्र हि शिप्रभृतिषु धूसरादे- 
रव्यन्तमनुचितत्वमिति विच्छित्तिविदोषस्यैव शोभने प्रकमादिति । इह 
च खटेकपोतवत्सर्वेषां कारणानां सादहियेनावतारः। समाध्यलकारे खेक- 

६.७ ९ + अ कायं प्रति साधके समग्रेऽप्यन्यस्य ककताटीयन्यायेनापतनमिति मेदः, 
अरुणे च तरुणि नयने तव मलिनं च परियस्य सुखम् । 
मुखमानतं च सखि ते ज्वकितश्चास्यान्तरे सरज्वलनः ॥" 

उत्नाचेऽ्प गुणयोयौगपद्यम्, द्वितीये क्रिययोः । उभयोयौगपये 
यया- 

उभयमिश्रणे सदसदोगः। शाति । मे मनसि सप्तैव शस्यानि दुःखदायकलात् । 
किं किमिवयाद--राश्ीति । खाकृतेः रोभनश्चरीरस्य अनक्षरं वचनदीनम् । धनप- 
रायणो धनलारसत्वेन सदसद्विवेकहीनः । शिप्रग तीनामिति सजननपयैन्तानाम् । 
धुसरल्रादीनामिति सततदुगतलपयन्तानां अरहणम् 1 खल्सख तु खतोऽशोभनघ्वं 
नरषाङ्नगतत्वसख श्ोभनत्वमिति वैपरीव्येन सदसथोगः । मनोदुःखं प्रति धूसरत्वादि- 
विरिष्टश्वन्द्रादयः कारणानि कारणीभूतानां विज्ेध्याणां विशेषणानां च यथासंभवं 
सतामसतां च योग एवं सदसदयोग इति भावः । अन्येषां मतसुपपादयति- अच. 
हीति । विच्छित्तिविशेषसवेत्येवकारेण मनसीदयादेव्यौरत्तिः । नन्वेतन्निरर्थकमत 
आह-मनसीति। तथा च वाक्यसमापकत्वेनैव तत्सार्थकमिति भावः । प्रथम- 
मतं दृष्यदि-चपाङ्गनगत इति । विशेष्यस्यवेत्येवकारेण विरि्टव्यवच्छेद्ः । 
तथा चात्र विरेष्यविरोषणयोर्योग एव वेचिच्यावहो नतु विदिष्यानां योगः । क्रमभे- 
द्रूपदोषावहत्वादिति मावः । समाध्यल्कारादसखय भेदमाद-इृहेति । साहित्येन 
मिितत्वेनावतारः। समग्रे समथ प्यांमे काकतालीयन्यायेन अप्रतिसंहतत्वेनापतन- 
सुपस्थापनम् । यत्र कायविशेषं मिषितान्येव कारणानि जनयन्ति समुचय 
विषयः । यच्च त्वेकस्मिन्कारणे फलसाघनायानुष्टीयमाने देवादुत्पन्नेन कारणान्तरेण 

तत्फलस्य सुकरत्वं स समाधिरिति मावः । गुणयौगपये ससुचयमाह--अखूणे चेति। 
१. "समाधानं इति सुद्वितपुस्तकेऽधिकम् । 
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'कटषं च तवाहितेष्वकसास्सितपङ्करुहसोदरि चक्षुः । 
पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कराक्षेः ॥ 

धुनोति चासिं तनुते च कीर्तिम् । 
इत्यादावेकाधिकरणेऽप्येष दृस्यते | न चात्र दीपकम् । एते हि 

गुणक्रियायौगपये ससुच्यप्रकारानियमेन कार्यकारणकाटनियमविप- 
ययरूपातिशयोक्तिमूराः । दीपकस्य चातिदायोक्तिमूरुत्ामावः । 

समाधिः सुकरे कार्ये देवादरस्त्वन्तरागमात्। 
यथा- 

'मानमस्या निराकलुं पादयोर्मे पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टयेदसुदीणै घनगर्जितम् ॥ 
भरत्यनीकमरश्तेन प्रतीकारे रिपोयेदि ॥ ८६ ॥ 
तदीयस्य तिरस्कारक्तस्थेवोत्करषेसाधनः । 

तस्यैवेति रिपोरेव । यथा मम-- 
"मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम् । 
इभकुम्भो भिनत्त्यस्याः कुचकुम्भनिभौ हरिः ॥ 
प्रसिद्धस्योपमानसोपमेयत्वप्रकल्पनम् ॥ ८७ ॥! 
निष्फलत्वामिधानं वा ब्रतीपमिति कथ्यते | 

नायिकां अरति सख्या उक्तिरियम् । नयने वृत्त इति शेषः । कट्दुषभिति । रोषक- 
पायितमिदयर्थः । सितपदट्रुहस सोदरा साच्यी श्रीः शोभा यस तत् । अस्य वेयधि- 
करण्ये एव श्रयोगप्राचुयं विचछित्तिविरोषजनकत्वं च । ̂ क्चित्सामानाधिकरण्येऽपि 
प्रयोगमाह--धुनोति चेति । कायकारणयोः कालनियमः पौर्वापर्यं तस्य विपथैयो 
योगपद्यमारोपितं श्चटिति फलोत्पादनप्रतिपत्यर्थम् । समाध्यलंकारमाह-समा- 
धिरिति । दैवादकस्माद् वस्त्वन्तरागमात्कारणान्तरसमाधानाक्कता्ये सुकरे सति 
समाधिरिदयर्थः। एतेन अ्रक्रान्तकारणेन कायस्य दुष्करत्वं प्रतीयते । मानमिति । 
सखायं प्रति कस्यविदुक्तिरियम् । दिष्टया भाग्येन । उदीर्णैमुत्पन्नम् । म्रतीपाल- 

कारमाह--प्रसिद्ध स्येति । निष्फरत्वाभिधानमिति | उपमानस्येखन्वयः ॥ 

1. अत्यनीकमिति 1 अनीकेन सदर प्रयनीकम् । साद्रद्यस यथाथतवेनैव संयदे 

पुनः साट्दयय्हणाद्रणीभूतेऽपि सादृदधेऽग्ययीमावः 1 ठोके प्रतिपक्षस्य तिरस्कारायानीकं 
युज्यते । तदशक्तौ अतिपक्षसंबन्धिनः कस्यचित्तिरस्कारः क्रियते । स चानीकसटृरभर- 

युज्यमानलासलयनीकञुच्यते । अत्र च प्रतिपक्षगतं बल्वक्वम् ; आत्मगतं दुवेरत्वं च 

गम्यत इति पण्डितराजः ॥ 
2. प्रतीपमिति । प्रतिगरच्छन्तयापे यसिज्निति प्रतीपं निश्नोक्नतस्थलम् › तत्साटृद्यादलं- 

कारे लक्षणा । “कपू? इत्यादिनाप्रलययः । श्यन्वरूपसगेभ्योऽप इत्" इतीदादेशः ॥ 
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करमेण यथा-- 
“यत््वन्नेत्रसमानकान्ति सकिठे मसं तदिन्दीवरर-, इत्यादि । 

# यदि मुद्रिता शरिकथा हा हेम सा चेदय्यति- 
सच््चुयदि हारितं कुवस्येसचस्सितं का सुधा । 

धिकदपेधनु्रुवो यदि चतेररिंवा बहु ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सगेक्रमो वेधसः ॥' 

अत्र वक्रादिभिरेवरचन्द्रादीनां योभातिवहनात्तेषां निष्फरुत्वम् । 

उक्त्वा चाल्यन्तयुत्कषेमत्युत्कृष्टस्य वस्तनः ॥ ८८ ॥ 
कल्पतेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे । 

यथा- 

अहमेव गुरुः सुदारुणान 
मिति हाखहरु तात मा स दृप्यः | 

ननु सन्ति मवाद्चानि मूयो 
मुवनेऽसिन्वचनानि दजेनानाम् ॥' 

अत्र प्रथमपादेनोकरषीतिशय उक्तः । तदनुक्तौ तु नायमलंकारः । 
यथा--््रह्मव ब्राह्मणो वदतिः इत्यादि । 

मितं वस्तुनो गुरि; केनचित्तस्यटक्ष्षणा ॥ ८९ ॥ 

अभिधानं ज्ञापनं उपमानोपमेयभावे वैपरीलयमन्रेति प्रतीपसुच्यते । द्वितीयपक्षे 
निष्फललामिधानेनोपमेयख प्रकषेप्रतीतेरुपमानप्रातिकूत्यमिति प्रतीपमुच्यते । 
आये उपमानसोपमेयत्कल्पनेन द्वितीये वैफल्यामिधानेनापकषैः अतीयते। तद्ध 
कमिति । शिनः कथा सोन्दयेप्रश्ंसा । दाकषब्देन हेम्नः शोच्यलप्न्, तेन 
च तसय वैफल्यं प्रतीयते" विफरा्थो वा दाशब्दः । हारितं विफलीभूतम्। यद्रा-दहा 
खेदे, रितं गतम् । नष्टमिति यावत् ! यत्खद्यमिति। वेधसः सर्गक्रमः पुनसुक्तवस्तु- 
हीन इति यद्धीयवे तत्सलयमेवेदयर्थः । एतेन केशपाचादिसतवे चामरादीनां वैपर 
प्रतीयते । वैफल्यमुपपादयति-वक्रादिभिरेवेति । भरकारान्तरेण प्रतीपाखं- 
कारमाद-उक्त्वेति । येन धर्मेण उत्कषे उच्यते तेनैव धर्मणाप्रसिद्धमप्युपमानं 
त्वं कल्प्यस इति भावः । अपिकारादूर्वोक्तप्रकारयोः समुचयः! अहमेवेति । हे 
हाला, हे तात, अहमेव खदारणान्नां गुरुरिति दपेवान्मा भूः । कथमिलयत आह-~ 
नन्विति । ननु भोः, अस्िन्ुवने दुर्जनानां वचनानि भूयो यथा स्यात्तथा सन्ति । 
अद्र दारुणत्वातिश्चयः सामान्यगुणस्तयोगादुपमानत्वमभूतपूर्वेमपि दार्णत्वांसे दपै- 
निषेधादनुभूतमेव विवक्षितम् । ब्रह्येवेति । अच्रो्कर्षो गन्य एव न तु वाच्यः । 
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अत्र समानरक्षणं वस्तु कचित्सहजं कचिदागन्तुकम् । कमेण 
यथा- 

'टक्ष्मीवक्षोजकस्तुरील्म वक्षःखले हरेः । 
ग्रसं नारक्चि भारत्या भासा नीलोखलामया ॥7 

अचत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा । 

“सदैव शोणोपलकुण्डल्य यस्यां मयूखेररुणीकृतानि । 
कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां सुखानि शङ्कां विदधुनं यूनाम् ॥' 
अत्र माणिक्यक्ुण्डलस्यारुणिमा समुखे आगन्तुकः । 

सामान्यं ्रकृतखान्यतादात्म्थं सदरैगेणैः 
यथा-- 

'मद्िकाचितधम्मिद्धाश्चारुचन्दनचचिताः । 

जविभाव्याः सुखं यान्ति चद्िकाखमिसारिकाः ॥' 
मीठिते उक्ृष्टगुणेन निङ्कष्टगुणख तिरोधानम् । इह तुभयोस्तु- 

स्यगुणतया भेदाग्रहः । 

तद्रणः खगुणत्यागादत्युत्छृष्टगुणग्रहः ॥ ९० ॥ 
यथा-- 

जगाद वदनच्छद्मपद्मपयेन्तपातिनः । 
नयन्मधुकिहः श्वैवयमुदग्रदशनां्युभिः ॥ 

मीङ्िति प्रकृतस्य वस्तुनो वक््वन्तरेणाच्छादनम् । इद ठु वस्त्व- 

न्तरगुणेनाक्रान्तता प्रतीयत इति मेदः । 

मीटितारकारमाह-सामरान्यमिति । प्रकृतस्य प्रस्तुत अन्यतादात्म्यमितरभि- 

चरस्वेनापरिचेयलम् । मद्िकेति । शवम्मिरुः संयताः कचाः” इयमरः । अचराभि- 

सारिकावणैनीयत्वेन प्रस्त॒ताश्वच्िकाभिन्नत्वेनापरिचिताः । तद्धणालकारमाह-तह्ण 

इति । अव्युक्छष्टयुणख अथात्संनिङ्ृष्टख वस्तुनोऽतिनिविडगुणख ग्रहः स्पतिः । 

अल्युल्छृ्ेति गुणविज्ञेषणं खगुणतिरोधाने बीजम् । जगादेति । अव्र अ्रकरन्तो 

व्देवः कत । नन्वत्रोक्कृषटयुणेन निङ्ृषटगुणतिरोधानमस्तीति मील्ितादसख को मेद् 

इत्यत आइ-मीखित इति । इद त॒ तद्धगे ठ । संनिङ्ृष्टयुणेन खणशुणघेव तिरोधानं 

1. तद्वण इति । तलोक्छृष्टयुणस्य युणा असित्निति तद्धणः ॥ 
[षा 1 

१. “भेद्-' इति नास्ति घ~पुस्तके. 
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यथा- 

“हन्त सान्द्रेण रागेण भूतेऽपि हृदये मम । 
=, (५ 9 

गुणगोर् निषण्णोऽपि कथं नाम न रज्यसि ॥' 
यथा वा-- 

“गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कजलाभयुमयत्र मजतः । 
राजहंस तव सेव शुभता चीयते न च न चापचीयते ॥' 

पूवैत्रातिरक्तहृदयसंपकालाप्तवदपि गुणगोरशब्दवाच्यख नायकस्य 
रक्तत्वं न निष्पन्नम् । उत्तरत्रापस्तुतप्रशंसायां विधमानायामपि 
गङ्गायसुनपिक्षया प्रकृतस्य हंसस्य गङ्गायमुनयोः संपरेऽपि न तद्रू 
पता । अचर च गुणाग्रहणरूपविच्छिति विदोषाश्रयाद्विरोषोक्तर्मेदः। 

न तु वस्तुनः । मीलिते तु वस्तुनोऽपीति विशेषः । मीछिते खजातीयोत्छृ्टगणति- 
रोधानमत्र तु विजातीयोक्ृष्टगुणेनापङ्ृष्टयुणतिरोधानं (खगुणलयःगात्' इद्यनेन कभ्यत 
इत्यपि बोध्यः । अनेन सामान्यांकारादप्यसख भेदस्तत्र "सदये" इत्युपादानात् । 
अतद्धणारंकारमाह-तद्ूपेति । तदरपस्य उक्छृषटयुणवस्तुनो गुणस्याननुदारः । मपङृष्ट- 
गुणेन वस्तुना अग्रहणमिदयर्थः । हेताविति । उक्कृ्टयुणवस्वसंनिधानमत हेतुरव- 
धेयः । रागेण अनुरागेण भते पूर्णे । गणगौर यशःञुद्क । ञुङ्कयुणसख रक्तगुणयोगेन 
रक्त सुतरां जायते । अत्र छछेषादनुरागरक्तिम्नोरेकत्वाध्यासादेतदुपपद्यते । अन्न 
राकरणिकेन नायकेन प्राकरणिकख नायिकाहृदयसय गुणाम्रहणम् । प्राकरणिकेना्रा- 
करणिकगुणाग्रहणेऽप्ययमरकार इव्ाह-राजदसेति । चीयते गङ्गाजल्सपर्के- 
णोपचीयते । अपचीयते यञुनाजखूसंपर्कैणोपक्षीयते । प्राप्तवदपि भवितुं योग्यमपि । 
ननृत्तरत्राप्रस्ठतप्ररसया खर्संबन्धिगुणम्राही जन एव प्रकृतो न तु राजर्हृ्त इति 
कृतस्याग्रहृतयुणाग्रहणोदाहरणं कथमेतत्संगच्छतामत आद-उत्तरत्रेति । पर 
स्तुतस्य प्रतिपाद्यत्वेन प्राकरणिकस गङ्धायसुनाम्ब्वपेक्षया प्रतिपाद्यतेन राजर्हसस्या- 
पेक्षिक ग्रक्रृतत्वमिति भावः ! नन्वत्र कारणसत्त्वे कार्याचुसत्तिरस्तीति बिदेषोत्त्य- 
ठंकार एवायमिदयत आह-अच्र चेति । विच्छित्तिविरषाश्रयाद् वैचित्यविरोष- 

1. तदिति । उक्छृषटयुणपदाथेसंनिषानाख्ये हेतो सत्यपि तद्रुपखोक्छृष्टयुणखाननुदयाो 
न्यूनयुणेनानवुवतेनमतद्वुणः । तस्योक्क्ृष्टयुणख रुणा असिद् सन्तीति ॥ 

१, शतु" क-ख, 
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वर्णान्तरोदखत््यभावाच विषमात् । 
9 

संरक्षितस्त सृक्ष्मोऽथे आकारेणेङ्गितेन वा ॥ ९१ ॥ 
कयापि सूच्यते भजा यत्र सुष्ष्मं तदुच्यते । 

सूक्ष्मः स्थूरखमतिभिरसंरक्ष्यः । अत्राकारेण यथा-- 

'वक्रस्यन्दिस्वेद निन्दुप्रबन्धेश्् भिन्नं कुङ्कमं कापि कण्डे । 
यस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या सिला पाणो खड्लेखां रिठिख ॥' 

जत्र कयाचिक्कुङ्कममेदेन संरक्षितं कस्याधितपुरुषायितं पाणौ 
पुरुषचिहखज्जटेखाङिखनेन सूचितम् । इङ्ितेन यथा-- 

°संकेतकारुमनसं चिरं ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसननेत्रा्पिताङ्कतं रीखपद्यं निमीलितम् ॥ 

अत्र विरस्य भूविक्षेपादिना रक्षितः संकेतकालाभिप्रायो रजनी- 
कालमाविना पद्मनिमीरनेन भ्रकाशितः । 

व्याजोक्तिर्गोपनं व्याजादुद्धिन्नस्ापि वस्तुनः ॥ ९२ ॥ 
1 व 7 1 व 

संबन्धात् । कारणसत्त्वे कायोनुत्पत्तिरूपवेचित्यादुक्तवैचिन्यं विलक्षणम् 1 तस््यो- 
जकलादटंकारसय वैलक्षण्यमिति भावः । ननु नायिकाहृदयादिरूपकारणगुणख 

विरद्धस्ततसंघक्तनायकादिरूपकाययुण इति विषमारंकार एवायं संपकेय कायलात्सं- 
पृक्तसयापि कायेलसुपचयैत इल्यमिभ्रयेणाद--वर्णान्तरेति ! काय॑ंख कारणगुण- 
विरद्धगुणोत्पत्तावेव विषम विषयः! श्रकेते तु तदभावान्न तद्विषय इति भावः ॥ 
विषमादिति । मेद इयन्वयः 1 सृकष्माठंकारमाह--खंरुश्चित इति ! आकारो 
धर्मः । इ्धितं क्रियाभद्वी विद्ग्धचेष्टा। मतेः स्थूटल्ं गहनायाग्राहिलम् । वक्र- 
स्यन्दीति । कापि वयस्या तन्व्याः नायिकायाः कण्ठे वक्रात्यन्दिभिः स्वेदविन्दु- 
संतानैर्भिन्नं रेखारूपकृतविभागं कुङ्कमं दद्र तस्याः पुंस्वं सुरते पुरुषायितं व्यज्ञयन्ती 
ज्ञाप्रयन्ती सिला तस्या एव पाणौ खङ्गडेखां रेख । पुरुषायिताया एव वक्रगलित- 
स्वेदानां गण्डे गलनं संभवति न तृत्तानस॒प्तायाः । अतः सृक्ष्ममपि पुरुषायितं रक्षितं 
पुर्षधर्मस खद्नरेखायाः सस्ितल्िखनेन प्रकारितम् । खद्गटेखा खद्धाकृतिचिहवि- 
रोषः पुंसां हस्ते तिष्ठति । कुड्कममेदोऽत्राकारः 1 एतदेवाह--अनन कथयाचिदिति। 
संकेतेति । संकेतकालजिज्ञाखमियर्थः । विटं धूरतैसुपनायकं ज्ञाला भरविक्षेपादि- 
तदिङ्गितादिना ज्ञात्वेति वोध्यम् । हसता दषैसूचकचेष्टावता नेत्रेणार्पितं ज्ञापित्तमाकूत- 
मभिभ्रायो यख यन्न वा तद्यथा स्यात्तथा निमीलितमिदयर्थः। संकेतकालाभिप्रायः 
संकेतकारुजिज्ञासा । व्याजोक्तयरुकारमाह-व्याजोक्तिरिति । व्याजात्कारणा- 
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"०. चा [ र 

रेखन्द्रपतिपाचमनगिरिजादस्तोपगूढोहस- 
द्रो माञ्चादिविसंस्थुरखिख्विधिव्यासङ्गमङ्गाकुरुः । 

ञः शेय ठदिनाचरुख करयोरिलयूचिवान्ससितं 
रोखान्तःपुरमात्रमण्डरूगणेदेष्टोऽवताट्रः शिवः ॥ 

नेयं प्रथमापहुतिः, अपहवकारिणो विषयस्यानभिधानात् । ह्ितीया- 
वः 9 पहुतेर्भद्श्च तत्मसतावे दर्दितः । 

खमावोक्तिदुरूहाथेखक्रियारूपवर्णनम् । 
. दुरूहयोः कविमात्रवेययोरथंसख डिम्भादेः खयोस्तदेकाश्रययो- 
श्चष्टाखदूपयोः । यथा मम-- 

“लङ्गलेनाभिहत्य क्षितितलमसङ्दारयन्नगरपय्या- 
मात्मन्येवावीय द्रुतमथ गगनं प्रोद्पतचिवक्रमेण । 

च छ, क (५ न्तसेद्धावनच्छराद् उद्धिच्रसय कायौदिना व्यक्तीमूतस । दोटेन्द्रेति । रैचेन्द्रे 
हिमाख्येन भ्रतिपायमानाया दीयमानाया गिरिजायाः पर्वया इस्तस्योपगूढेन संप- 
केणोष्सन् यो रोमाश्चादिः पुकक्रकम्पादिस्तेन विसंस्थुखोऽयथाभूतो योऽखिख्वि- 
धिन्यासङ्गः समस्तवेदिकक्रियासंबन्धस्तस्य भङ्गनाकुखो व्याकुरुः । शङ्ख हिमार्य- 
स्यान्तम्पुरवरतिनो ये मातृकामण्डला मण्डलीभूता मातरस्तेषां गणैः । अत्र रोमा- 
श्चादिना कर्यैणोद्धिन्नः खकीयोद्धावविशेषः रव्यरूपकारणान्तचेद्धावनेन रिवेन 
गोपितः । नचु ्रङृतगोपनेनाश्रकृतोद्धावनमपहतिरुक्ता तदनयोः को भद इद्त 
आदट- नेयमिति । प्रथमःऽग्रकृतनिषेधपूरयैकग्रकरतस्थापनरूपा । विषयस्य अप्र - 
तारोपविषयसय । अचर तु गोपनाकारिभिन्नेन काव्यादिना विषयो वयञ्यत एव, 
नखभिधीयत इति भावः । द्वितीयापहृतेः, “गोपनीयं कमप्यथे योतयिल्ला कथंचन । 
यदि शेषेणान्यथा वान्यथयेत्साप्यपहुपिः ॥" इत्युक्तक्षणायास्तत््रस्ताचे ` दर्दित 
इति । अचर गोपनकृता गोपनीयं प्रथममभिधीयते, अचर तु न तथेति भावः । खमा- 

वोक्तयकंकारमाह--सखभावोक्तिरिति । व्याच्े--दुरूहयोरिति। डिम्भादेरि- 
द्यादिपदेनाङ्त्रिमक्रियारूपवन्माच् पञ्युपक्ष्यादिपरियरहः । ममान्नं कात्स्न्यडवधारणे" 
इयमरः । खपदं खकीयपरतायां व्याच्े-खयोरिति । तस्याप्यवधारणपरता- 
माह-तदे काश्रययोरिति। डिम्भादिमात्रगतयोरिलर्थः । कारिकास्थे क्रियारूपपदे 
व्याचष्ट चेष्टा रूपयोरिति । खरूपं वर्णसंस्थानादि । तत्र डिम्भस्य क्रिया- 
वर्णनं यथा--"करारविन्देनं पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् । वरस प्रर 
पुटे शयानं बार सुङृन्द् मनसा स्मरामि ॥° आदिपदग्राद्यसखय तरक्षः क्रियावर्णन- 
माह--खाङ्कलेनेति 1 क्षितितरमिति काकाक्षिन्यायेन पू्वौपरयोरन्वेति'। आत्मनि 

1. दलेन्देति। अन रोमाश्रादिनोद्धिननो रतिभावः दलप्र्षेपणेनापलपितः ॥ 
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सपूजेद्धंकारघोषः प्रतिदिश्मखिखान्द्रावयनरैव जन्तू- 
न्कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवनमरुणोच्छरनचक्षुसरक्चुः ॥' 

अद्धुतख पदाथेस्य भूतस्याथ भविष्यतः ॥ ९३ ॥ 
यत्रत्यक्षायमाणतवं तद्धाविकयुदाहूतम् । 

यथा-- 
'मुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंमवः। 
येनैकचुटके दृष्ट दिव्यौ तो मस्यकच्छपौ ॥' 

यथा वा-- 
"आसीदञ्जनमत्रेति पदयामि तव लोचने । 
भाविभूषणसंभारां साक्षाक्क्वे तवाकृतिम् ॥ 

न चायं प्रसादाख्यो गुणः । मूतभाविनोः मरत्यक्षायमाणत्वे तस्याह- 
खदेहे अवलीय रीनो भूला । अतिवामनीमूयेति यावत् ! अ्रतिवनं यावद्नम् । तर- 
छव्यौघ्रविद्येषः। ईदराक्रिया अकृत्रिमा रुष्टतरक्षोरेव । व्णवर्णनं दण्डाचायेंगोदाहू- 
तं यथा--वुण्डेरातान्रकुष्िः पक्षेदैरितकोमलेः । त्रिव्णैराजिभिः कण्ठैरेते मज्ञगिरः 
शकाः 1 संस्थाव्णैनं यथा--पश्वात्पुच्छं वहति विपु तच्च धुनोलयजसखं दीषेम्रीवः 
स भवति खुरास्तसय चार एव । राष्पाण्यत्ति प्रकिरति शकरृतिण्डकानाप्नमाच्राना- 
स्तामेतद्रनति स पद्युदूरमेद्यहि यामः !` अत्र विपुरपुच्छखरचतुश्यदीेमरीवा अश्व- 
स्येव संस्थानानि । भाविकाठंकारमाह--अद्धुतस्येति । अयक्षायमाणलं वणैना- 
विशेषवदेन प्रदयक्षवद्धासमानलं भावो वक्तुरभिग्रायः । स च वणैनीयगोचरवति 
सखरूपस्तद्योगाद्धाविक तद्योगश्च व्यज्ञकत्वेन ! अद्धृतसय प्रद्क्षायमाणत्वे भाविकमाह- 
मुनिरिति । दिव्यौ विष्णोरवतारौ तौ असिद्धौ । अत्र चुदधकीकृतससुे दस्यमान- 
दिव्यमत्स्यकच्छपरूपमद्भुतं वस्तु वर्णनाविशेषवरोन मुनिः संनिक्ृषटश्रोतृणां अ्रयक्षव- 
द्वासते । भूतभाविनोः प्रदयक्षायमाण्त्वे भाविकमाह-आसीदिति 1 अच्रा- 
नयोः अच्र पूर्वार्ध भूतस परयधं भाविनः म्रयक्षायमाणलं नयनशोभाविष्लेषवरेना- 
ज्नन॑सौन्दयौ तिश्यवक्षीकृतस्य धनिनः पत्युरादरातिश्येन भूषणसंभारमनुमाय 
सख्या तथाभिहितं यथा भूतभाविनामप्यज्ञनमूष्णसंमारौ संनिङृष्टश्रोतृणां प्रक्ष 
वद्. भासेते । केचित्तु शयोवनोद्धदादनं विनापि चक्चुषि तच्छोभा मूषणाभावेऽपि 
वपुषि तच्छोभारम्भः' इति व्याचक्षते, तन्न । ताद्शार्थसय व्यज्ञकाभावेनाप्रतीतेः । 
भूतभाविनोरजञनभूषणयोः ्र्क्षायमाणत्वे तत्कृतचारल एव तात्पयौत् । ननु संनि- 
क्ृष्टपदा्थस्य वर्णनातः प्रलक्षायमाणद्वं तदा भवति यदि प्रसन्नाथाः रब्दाः प्रयु- 
ज्यन्ते । एर्वे सति भ्रसादाख्यो गुण एवायमियभिग्रायेणाशडते-- न चायं प्रसा- 
दाख्यो गुण इति । मूतभाविनोरिखडतस्याप्युपरक्षणम् । तस्य प्रसादगुणस्य ! 

1. भावकमिति । कविगत्तो भाव आद्यः श्रोतरि भरतिविम्बत्वेनास्तीति, भावो 
मावना वा पुनः पुनश्चेतसि निवेशनं सोऽत्रास्तरीति ब्युत्पत्तिः ॥ 
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तुतवात् । न चाद्भुतो रसः । विखयं प्रयसय देतुतात् । न चातिश- 
योक्तिररंकारः । अध्यवसायाभावात् । न च आन्तिमान् । भूतमावि- 
नोरभूतभावितयेव प्रकाशनात् । न॒ च खमावोक्तिः ! तस्य लोकिक- 
वस्तुगतसृक्ष्मधर्मखमावस्येव यथावद्रणनं खरूपम् ! अख तु वस्तुनः 
मव्यक्षायमाणत्वरूपो विच्छित्तिविरषोऽस्तीति । यदि पुनर्वस्तुनः कचि- 
त्खमावोक्तावप्यस्या विच्छितेः संभवस्दोभयोः संकरः । 

'अनातपन्रोप्ययमन्र रक्ष्यते 
सितातपत्रैरिव सर्वतो वृतः । 

अचामरोऽप्येष सदेव वीज्यते 
विखसबार्व्यजनेन कोऽप्ययम् ॥7 

अत्र प्र्यक्षायमाणयेव वणेनानायमक्ंकारः । वर्णनावरोन प्रत्य- 
क्षायमाणत्वस्यास्य सरूपत्वात् । यल्पुनरपरद्यक्षायमाणस्रापि वणन 
गरत्यक्षायमाणत्वं तत्रायमख्कारो भवितुं युक्तः । यथोदाहृते “जासीद्- 
ञ्रनम्-' इत्यादौ ! 

जद्धतख प्र्यक्षायमाणलपक्षे शङ्कते--न चाद्भुतो रख इति । विस्मयं चमत्का- 
रम् । चमत्कारायोगे रसरूपलासंभवादिति भावः। नन्वत्र वणनीयगतः कोऽप्यतिशयः 
प्रतीयत इदयतिशयोक्िरेवायिलाशडइते-न चातिह्णयोक्तिरिति ! अध्यवसा- 
याभावाद अभमेदारोपाभावात् । नु भूतभाविपदाथांभाववति ततस्रकारकम्रतीतिरत्रा- 

स्तीति आान्तिमनेवायमिदयाशङ्कते-न च भरान्तिमानिति 1 मूतमाविनोर्व्तमा- 
नत्वेन मानेऽपि भ्रमः संभवतीति तद्वारणाय भूतमावितयेवेत्युक्तम्। परकारनात्तद्रति 
विषयीकरणात् । तस्य खभावोत्त्यरंकारस । सुक्ष्मेति । कवितृमात्रवेय इयर्थः । 
यथावद्र्णनं संभावनातिक्रमेण वर्णनम् । अस भाविकाटंकारसख तु । विच्छित्ति 
विरेषोऽस्तीतिशब्दो हेतौ । अनातपञ्चोऽपीति । अत्र सदनुमानवशेन वक्तः 
प्रयक्षायमाणयोः सितातपच्रचामरयो्वैणेनम् , न ठु व्णैनाविशेषवशेन श्रोतृणां तयोः 
म्र्यक्षायमाणलमिति ! नासि भाविकावसर इति भावः! अस भाविकारकारस्य । 
न्वेवमासीदज्नमिदयादावपि सदनुमानक्शेन -ग्रयक्षायमाणखवगेनमिति नाद 

विषय इयत आद--यत्पुनरिति । यद् यदा धर्मिसंनिकषादिरूपदेचभावदशायः- 
मिय्थः ! वर्णने इति । वर्णने वाग्वैचित्यविशेषे सतीर्थः । तज्ायमिति । 
तत्राप्ययमिदयर्थः । न चातपत्रोऽप्रीयादावप्युक्तरीदया भाविकप्रसक्तिरिति वाच्य- 
म॑ श्रोतृणां धरमिसंनिकषोभावेन प्रलक्षायमाणलाभावात्तख्यापि प्रकृ तोपयोभित्वेन 
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रोकातिशयसंपत्तिवणनोदात्तयुच्यते ॥ ९४ ॥ 
यद्रापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं भवेत् । 

्रमेणोदाहरणम्-- 
अधः छ्ृताम्मोधरमण्डखानां यस्यां रशाङ्गोपरकुटिमानाम् । 
उयोतलानिपातारक्षरतां पयोभिः केठीवनं बृद्धिमुरी करोति ॥१ 
८नामिप्रभिन्नम्बुरुहासनेन संस्तुयमानः प्रथमेन धात्रा । 
अमुं युगान्तोचिततयोगनिद्रः संहत्य लोकान्पुरुषोऽधिदोते ॥* 

रसभावौ तदाभास भावख प्रशमस्तथा ॥ ९५॥ 
गुणीभूतत्वमायान्ति यदालंृतयस्तदा । 
रसवस्रेय उजखि समाहितमिति कमात् ॥ ९६ ॥ 

तदामासो रसाभासो भावामासश्च । तत्र रस्योगाद्रसवदर्कारो 

यथा--भअये स रसनोकषीं- इत्यादि । अत्र ॒श्रङ्गारः करुणस्या- 

ङ्गम् । एवमन्यत्रापि । परङ्कष्टप्रियत्वासरेयः । यथा मम-- 

'आमीङितारखसविवर्तिततारकाक्षीं 

मत्कण्टबन्धनद्रशथवाहुवह्टीम् 

प्रखेदवारिकणिकाचितगण्डविम्बां 
संस्मरत तामनिश्चमेति न शान्तिमन्तः ॥ 

[त 1 का ~ ~न ॥ सि 1 ए त 

विवक्षीणीयलात् 1 उदात्तारंकारमाह--रोकेति । खोकानतिशेतेऽतिक्रामिति या 
संपत्तिधनसम्रद्धिस्तस्या वणेना व्यज्ञनया ज्ञापनम् । अन्यविधमुदात्तारुकारमाह-- 

यद्धेति 1 महतां प्रस्तुतसंबन्धिमहताम् । चरितं मदृतत्वप्रतिपादकसाधम्येम् । 

्रस्तुतमदहतत्वव्यजञकपस्तुतमहत्वसंबन्धिचरितमुदात्तमिवयर्थः। अधःकृतेति 1 यस्या 
नगर्या उरीकरोति खीक्रोति । प्राप्रोतीति यावत् 1 अचर पौराणां सख्च्यतिशयो 
व्यज्य: ! नाभीति । नाभेः प्रसिच्नसुत्रमम्बुरुहमासनं यस्य तेन । अभु समुद्रम् । 
अच प्रस्तुतससुद्रस्य महच्वव्यज्ञकं सर्वरोकसंहारक्स्य हरेश्वरितम् । रसवदावरुंकार- 

चतुषटयमाह ! रसभावाविति' 1 गुणीभूतरसान्तरादीनायुत्करषौवायकत्वेना् लम् । 

रसस्येतराद्नतवे रसवत् । भावस्येतराङ्गत्वे प्रेयः । आभासयोरितराङ्कत्वे ऊजंखि । 

भावग्रह्ममस्येतराङ्गत्वे समादितमिदयर्थः । “न भावदहीनोऽस्ि रसः-` इत्युक्तदिशा 

रखन्यभिचारिभावयोरव्यभिचारेणारुकाया ङंकारभावासंमवात्तयोर्ाङ्िभावेनेतदल- 
कारप्रसङ्ग इति ष्येयम् । एवमन्यत्रापीति । वीरादेः राङ्गारायङ्गत्वेऽप्युदादरणा- 
न्युह्यानीदयर्थः । करुणस्य भावायज्गप्वे उदाहरणं गुणीमूतव्यज्गयप्रकरणे “मानो- 

नरतां श्रणयिनीं- इलयादि खयमेवोक्तम् । आमीलितेति । अल्सेन रसा- 
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जत्र संभोगश्जञारः सरणाख्यभावसयाङ्गम् । स च विप्ररुम्भस । 
ऊर्जो बलम्, जनोचित्यप्रवृत्तो तदत्रासतीलयू्जवि । यथा- 

'वनेऽखिक्कलसक्ताः परिहत्य निजखियः । 
भ, (~ (५ म 

लद्व॑{रेवनिताहृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम् ॥' 
यत्र श्ृङ्ारामासो राजविषयरतिभावस्यङ्गम् । एवं भावाभासो- 

ऽपि । समाहितं परीहारः । यथा-- 
'अविरलकरवाल्कम्पनेभ्कुटीतर्जनगनेरयुहुः । 
दरो तव वैरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात् ' 

अत्र मदाख्यभावख प्ररमो राजविषयरतिमावसयाङ्गम् । 
चोदये $ श्र 

भवख चोदये संधो मिश्रते च तदाख्यकाः । 
॥॥ संधि १ 

तदाख्यका भावोदयभावसंधिमावद्यवरनामानोऽरंकाराः । क्रमे 
णोदाहरणम्- 

( क 

म॒धुपानप्रवृत्तासते युद्धः सह वैरिणः । 
श्रुत्वा कुतोऽपि खन्नाम टठेभिरे विषमां दश्चाम् ॥' 

अत्र ्रासादयो राजविषयरतिभावस्याङ्गम् । 
'जन्मान्तरीणरमणसयाङ्गसङ्गसमुत्ुका । 

सर्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पार्वती सदा ॥" 
अत्रोत्युक्यरुज्योश्च संधि्देवताविषयरतिमावस्याङ्गम् । 

वरेजनिताटपस्येन विवर्तितं स्थिरीकृत तारकं यस्य तादशमकषि यस्यास्ताम् । मत्क. 
ण्ठबन्धने दरश्ृथा इषच्छिथिखा बाहुवदधियेखासताम् । पुलिन्दाः किरातविशेषाः । 
अत्र परोढाविषयतच्छरङ्नारामासः । एवं भावामासोऽपीति । भावाभासखा- 
दत्वेऽपीदयर्थः । एतदुदाहरणं यथा-“बन्दीछरृलय त्रपद्िषां सगद्चसताः पदयतां 
प्रेयसीं शिष्यन्ति प्रणमन्ति खान्ति परितश्ुम्बन्ति ते सैनिकाः । अस्माकं सुक्तैरैशो- 
निपतितस्योचिलयवारांनिधे विध्वस्ता विपदोऽखिखस्तदिति तैः प्रयथिभिः स्तूयसे ॥ 
अत्र राजविषयरतिभावस्योत्तराधयोसो भावः । श्षव्रुविषयत्वादाभासरूपोऽङ्गम् । 
दय विरडेति तवेश्चणे सत्कछर्मदशेने सतीदयर्थः। भावोदयादीनामठकारत्रयमाद-भाव- 
स्य चेति । चकाराद् युणीभूतल्मायाति । चेदखञुवतेते । अत्रायातीति सप्तम्य- 

1. भावोदयेति । मावस्योदय उद्भमावस्याः संधिद्रयोविरुद्योः स्पधित्वनोपनिवन्धः, 
बता बहूनां पूवो पमरदेन निन्य इति ॥ 

१, 'अनिशमितिः सद्धितपुस्तके, 

सा० दण० र 
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“परयेत्कथिच्चर चपर रे का त्वराहं कुमारी 
हस्तारम्बं वितर हदहा व्युक्रमः कापि यासि । 

दस्थं प्रथ्वीपरिवरृढ मवद्विद्िषोऽरण्यवृत्तेः 

कृन्या कंचिर्फककिसल्यान्याददानामिधत्ते ॥' 
जत्र शङ्कासूयाधतिस्मरतिश्रमदेन्यविवाधोत्सुक्यानां शबरुता राजवि- 

षयरतिभावस्याङ्गम् । इह केचिदाहुः--“वाच्यवाचकरूपाङंकरणसमुखेन 
रसादयुपकारका एवारंकाराः । रसादयस्व॒॒वाच्यवाचकाभ्यायुपकार्या 
एवेति न तेषामलंकारता भवितुं युक्ता इति । अन्ये तु--“्साघ्ु- 
पकारमानतरेणेदारंकृतिव्यपदेशो भाक्तशिरंतनपसिद्धयङ्गीका्य एव 
इति । अपरे च-"रसाद्युपकारमात्रेणाठंकारसवं मुख्यतो रूपकादौ 
तु वबाच्याचयुपधानम्, अजागल्सनन्यायेन' इति । अभियुक्तस्वु-- 
'लव्यञ्चकवाच्यवाचकायुपकृतेरक्गमूते रसादिमिरङ्गितो रसादेर्वाच्यवा- 
चकोपस्कारद्वारेणोपकरबद्धिरर्क्ृतिव्यपदेरो रभ्यते । समासोक्तौ त॒ 
नायिकादिव्यवहारमात्रसेवारकृतिता, नत्वाखादस, तस्योक्तरीतिविर- 
हात् इति मन्यन्ते । अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्-- 

श्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थं यत्राङ्गं तु रसादयः । 
काव्ये तसिन्नर्कारो रसादिरिति मे मतिः] 

न्तमवगन्तव्यम् । योग्यलात् । पदयेदिति । चरू इतोपसर । श्रमभरेण किंचि- 
निद्वायिता क्षटिति चेतनां प्राप्याद--उयुत्करम इति । वैपरीदयमिलर्थः । इदानीं 
रसवदादीनामरुकारलमखीकु्वेतां केषांचिन्मतमाद-इह केचिदिति ! वाच्य- 
वाचकरूपालंकरणसुखेन शब्दार्थखरूपद्ोभाजननद्वारेणेह रसवदादावटंशृतिव्यपदे- 

शोऽरंकारपदग्रयोगो भाक्तो गोणः 1 चिरंतनभ्रसिद्धया प्राचीनमतेन । वाच्याद्युप- 
धानं वाच्यवाचकालंकरणम् ! अजागरस्तनन्यायेनेति । अजागरुसखनो यथा 
दुग्धाद्ुपयोगी तथा अछृताचुपयोगी्थः । खन्यञ्जकेति । खमङ्गभूतं रसादि 
तदव्यज्ञकाभ्यामेव वाच्यवाचकाभ्यासुपकृतेने ठु ॒प्रधानीमूतरसादिव्यज्ञकाम्याम् । 
्रसयुत खव्यज्ञकशब्दा्थघटितस्वेन तयोरुपकारका एवाज्गरसादयो न तूपका्यीः । 
एतेन रसादयस्तु वाच्यवाचकाभ्यासुपकायौ एवेति य षणसुक्त त्िरस्तम् । नन्व 
गुणस्रधानभावेनाकंकारारंकायंभाव उपपद्यतां समासोक्तौ तु व्यवहारसमासेपजन्या- 
खादस्यारंकारब्रखीकारेऽङकायौमावात्कथं स उपपद्यत इत आद-समासो- 
क्तो त्विति । व्यवहारमा्रख प्रस्तुते वस्तुन्यप्रस्तुतसाधम्यौरोपमात्रखय, न तु तज- 
न्याखादस्य । उक्तरीतिविरहात् वाच्यवाचकारुकारद्वारेण रसाद्युपकारक्वसयामा- 
वात् । प्रधान इति । अन्यत्र रसादौ वाक्यार्थे वा । रसाद्युपकारकलमात्रेणा- 
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यदि च रसाद्युपकारमात्रेणारक्ृतित्वं तदा वाचकादिष्वपि तथा 
प्रसज्येत । एवं च यच्च कैधिदुक्तम्--“रसादीनामङ्कित्वे रसवदाय- 
खकारः । अङ्गत्वे तु द्वितीयोदात्ाठंकारः१, तदपि परास्तम् । 

येत एवारंकाराः परस्परविमिभिताः ॥ ९७ ॥ 
तदा पृथगरंकारो संखष्टिः संकरस्तथा । 

यथा ठोकिकार्काराणामपि परस्परमिश्रणे प्रथक्चासुत्वेन परथ- 
गरंकारतवं तथोक्तखूपाणां काव्याङंकाराणामपि परस्परमिश्रते संखष्टि- 
संकराख्यौ प्रथगरंकारो । तत्र 

मिथोऽनपेश्षयेतषां सितिः संखष्टिरूच्यते ॥ ९८ ॥ 
एतेषां शब्दाथाकंकाराणाम् । यथा-- 

"देवः पायादपायाचः सेरेन्दीवरलेचनः । 
संसारष्वान्तविष्वंस्हसः कंसनिषूदनः ॥7 

यत्र पायादपायादिति यमकम् । संसारेल्यादौ चानुप्रास इति शबदा- 
ंकारयोः संसृष्टिः । द्वितीये पदे उपमा; द्वितीयार्थे च रूपकमित्य- 
थीठंकारयोः संसृष्टिः । एवमुभयोः सिततवाच्छब्दार्थाङुकारसंरुष्टिः । 

कारलं सु्यत इति प्रागुक्तमपरेषां मतं दरूषयति-यदीति । एवं चेति । उक्त 
रीतिविरहादिदर्थः । अ्रस्येकमलंकाराठुक्तौ तेषां मेरुके संखष्टिसंकरारुंकारावाह- 
यद्येत इति । एते उक्ता-यमकोपमाद्यः परस्परविपिश्िता एकस्मिन्पये गये वा 
सिताः । तयोः स्ामान्यलक्षणसुक्ला विरोषरक्षणमाह--मिथ इति । परस्पर- 
व्यपेक्षाविरदेणेदर्थः । स्थितिरेकस्सिन्पये गये वा शब्दार्दकाराणामर्थाङकाराणामुभ- 
येषां च परस्परानपेक्षया स्थिदया त्रिविधा संखष्टिः । आया यथा--भ्वास्चन्द्रमसं 
भीर बिम्बं पदयेदमम्बरे । मन्मनो मन्मथाक्रान्तं निदेयं हन्वुयुयतम् ॥* अचर प्रथमार्धे 
उपमा, द्वितीयार्ध॑ऽनुप्रासः; तृतीयपादे यमकम् । द्वितीया यथा--द्विषद्धयच्नायतां 
देवः फुष्टन्दीवरखोचनः । भवान्धकारसंक्षोभरविः केरिनिषृद्नः ॥° अत्र प्रथमार्धे 
उपमा द्वितीयां कपकम् । उभयसंखष्िद्विविधा--द्यद्धा, संखष्टिमिश्रा च । आदा 
यथा--^लयि वीर परं विराजते दमयन्तीकिरकिचचितं किर । तरुणीस्तन एव दी. 
प्यते मणिहारावलिरामणीयकम् ॥` अच्र यमकायुप्रासाभ्यां शब्दाककाराभ्यां सह् प्रति 
वस्तूपमाया अथीङंकारख संख्टिः । एकसित्रेव पदे चतुर्धां संख्ष्टियुदादर्ति- 
देवं इति । दंसः सू्ैः । एवमिति । शन्दाङंकारयोरथारंकारयोश्च खजातीयत्वेना- 

1, संखष्टिरिति । तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटवगम्यमेदाल्कारमिश्णे संखष्टिरिति । सैषा 

शा ब्दाखकारगतत्वनाथौङंकारगतत्वेनोभयालंकारगतत्वेन च निधा भिधते ॥ 
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अङ्गाङ्कित्वेऽरंकतीनां तददेकाभ्रयस्थिती । 
संदिग्धत्वे च भवति संकरस्िविधः पुनः ॥ ९९ ॥ 

अङ्गङ्खिमवो यथा--~ 

“आङ्कश्िवेग विगरुद्भुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपटपरिवेष्टनयाम्बुरारोः । 

मन्थव्यथाबव्युपरमा्थमिवाश्च यस 

मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमृले ॥ 

अत्र निर्मोकपट्ापहवेन मन्दाकिन्या आरोप इव्यपहतिः । सा च 
(५ ऋ, 

मन्दाकिन्या वस्तुवृत्तेन यत्पादमूरुवेष्टनं तचरणमूखवेष्टनमिति षम्- 
स्थापयतीति तसाङ्गम् । शेषश्च पादमूरवेष्टनमेव । चरणमूखवेष्टनमि- 
त्यतिश्चयोक्तेरज्गम् । अतिश्चयोक्तिश्च मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवेदयुखे- 
कषाया अङ्गम् । उक्षा चाम्बुरारिमन्दाकिन्योनायकनायिकाव्यवहारं 
गमयतीति समासोक्तेरज्गम् । 

सया वा- 

“अनुरागवती संध्या दिवसस्तद्पुरःसरः । 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥' 

न्तरङ्गतया संखष्टीभूथ वैचिन्यविशेषं जनयिला संखुश्ित्वेनाप्यरतिरिक्तवैचिन्यजनक- 
मिति भावः । अङ्काङ्कित्वे इति । युणस्रधानभावे इयर्थः । एकाश्रयस्थितौ एक- 
स्मिन्पादे पदे वा स्थितौ । आष्कृष्टीति । समुद्रमन्थनसमये देवादीनामाकर्षणवे- 
गेन विगलन् यो भुजगेन्द्रभोगस्य वाघुकिदेहस्य निमोँकपदस्यक्तचर्मपदटः तद्वै्टनया । 
तद्र्टनच्छलेनेदर्थः । पादमूरे एकदेरो । पक्षे-चरणसमीपे । अवेष्टत अवहत् । 
पक्ष--संनादृक्रियावदयतिष्ठव् । अङ्गाङ्गिमावसुपपादयति--अन्रेति । सा च अपह 
तिश्च । वस्तुदृत्तेन वस्तुगदा । “नायक्नायिका' इति पढे नायकेन सहिता नायिका 
नायकनायिका । द्रनद्रविषय एकशचेषप्रा्नेः। अनुरागेति अनुरागो रोहियम्, खर- 
ताभिराषश्च । संदेहरसंकरातिरिक्तस्थरे एकाश्रयसिितेर्विंषयो भविष्यतीति चरमो- 

1. संकर इति । नीरक्षीरन्यायेनास्फुटभेदारुकारमिश्णे संकरः । स एषोऽङगाङ्गिभावेन 
संदेदेनैकाभरयासुप्रवेशेन च तिविधः ॥ 

१, "अहरत्" इति सद्वितपुस्तके, 



द्रामः परिच्छेदः । ९५८१ 

अत्र समासोक्तिविरोषोक्तेरङ्गस् । सेदेहसंकयो यथा-- 

“इद्मामाति गगने भिन्दानं संततं तमः | 
अमन्दनयनानन्दकरं मण्ड्मेन्दवम् । 

अत्र कं मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिश्योक्िः) उत इदमिद- 
मिति सुखं निर्दिस्य चन्द्रत्वारोपान्पुखम्, अथवा इदमिति सखस च- 

नद्रमण्डरस्य च द्वयोरपि प्रङृतयोरेकधमौभिसंबन्धात्तुस्ययोगिता, ञ- 
होखिचन्द्रसाप्रङृतत्वादीपकम्, कि वा विरोषणसाम्यादप्रस्तुतसख स॒- 
खस गम्यत्वात्समासोक्तिः, यद्वाप्रस्तुतचन्द्रवणेनया प्रस्तुतस्य इख- 
सावगतिरिवयप्रस्तुतम्र्ंसा, यद्वा मन्मथोदीपनः कारः खकायभूतच- 
नद्रवणनायुखेन वर्णित इति पयौबोक्तिरिति बहनामलंकाराणां सदेहा- 
त्स देहसंकरः । 

यथा वा-'युखचन्दरं पद्यामिः इत्यत्र फं सुखं चन्द्रं इत्युपमा, 
उत चन्द्र॒ एवेति खूपकमिति संदेहः । साधकवाधकयोद्धेयोरेकतरसख 
सद्भावे न पुनः संदेहः । यथा-्सुखचन्द्रं चुम्बति, इत्यत्र चुम्बनं 
मुखस्यानुद्करमिद्युपमायाः साधकम् । चन्द्रस तु प्रतिक्रखुमिति ख्प- 
कसय बाधकम् । मुखचन्द्रः प्रकाश्यते, इत्यत्र प्रकाञ्चाख्यो धर्म खू- 
पकस साधको सुखे उपचरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः | 

“राजनारायणं क्ष्मीस्त्वामाजिङ्गति निभ॑रम् ।* 
अत्र योषित आलिङ्गनं नायकसय सदरोनोचितमिति रक्षम्याछि- 

ङ्नस्य राजन्यसंभवादुपमाबाधकम्; नारायणे संमवाद्रूपकम् । एवम्-- 

'वदनाम्बुजमेणाक्ष्या माति चच्चलखोचनम् ॥ 

अत्र वदने लोचनसख संमवादुपमायाः साधकता, अग्बुजे चासं. 

भवाद्ूपकस् वाधकता । एवं च॒न्द्रं वदनाम्बुजम् इत्यादौ सापारण- 
धर्मप्रयोगे “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इति वचनादुपमा- 

कमपि संदेहसंकरं थमं दक्चंयति--इद्मिति । सततं सम्यग्बयाप्षम् । पक्ष- 

संततं तमः स्मरछृताज्ञानं भिन्दानम् । शदमाभाति वद्नं” इति पाठे न रमणीयः । 

विषयस्य निगरणाभावादविद्ययोक्तेरसंभवापत्तेः, इदमिति सुखं निरदिंदयेति नि्वै- 

चनासंगतिभरसङ्गाच । "वदनम् इत्यत्र “गगनम् इति पाठोऽपि न सन्द्रः । अन्याव- 
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समासो न संभवतीद्युपमाया बाधकः । एवं चात्र मयूरव्यसकादि- 
त्वादरपकसमास एव । एकाश्रयानुप्रवेशो यथा मम-- 

४८कटाक्षेणापीषरक्षणमपि निरीक्षेत यदि सा 
तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति पिहितारोषविषयः | 

सरोमाञ्चोदश्चस्कुचकर्शनिर्भिन्रवसनः 
परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोरुदरश्चः ॥' 

(५ (७४, 

अत्र॒ कटाक्षेणापीषक्षणमपील्यत्र च्छेकानुप्रासख निरीक्षितेतयत्र 
क्षकारमादाय व्रच्यनुप्रासस्य चेकाश्रयेऽनुप्रवेशः । एवं चात्रेवानुप्रा- 
साथीपत्यकंकारयोः । यथा वा-'संसारध्वान्तविष्वंस- इत्यत्र 
रूपकानुप्रास्योः । यथा वा-- कुरवका रवकारणतां यथुः' इत्यत्र 
रबका रवका इत्येकं बकार-वकार इत्येकमिति यमकयोः । 

यथा वा- 
'अहिणञपञोअरसिएयु पहिञसामादृषए दिअहेष्ठ । 
रहसपसारिजगीञाणं णचि मोरविन्दाणम् ॥ 

तकलात् । तस्मात् शहदमामाति सुचिरम्? इति पाठो रुचिरः ! कटाक्चणापीति । 
सान्द्रादिविदोषणद्वयेन आनन्दस्य ब्रह्मानन्दसद्दात्वं प्रतीयते । सरोमान्नादुद्वद् 
उच्नात् कुचकलरान्निर्भिन्नं विगलितं वसनं यत्र सः! क इवेति । निरुपम इयर्थः । 
कटाक्षेणापीषलक्षणमपीति वणद्वयधटितख क्षकारख क्मखरूपाभ्यां सकृत्साम्याच्छे- 
कासुप्रासः । पश्वािरीक्षेतेति क्षकारमादाय कमखरूपाभ्यामसक्ृत्साम्यसंभवाद्ृत्यनु- 

प्रासः । एवं चतुर्थपदेऽपि मकारभकारघटितवर्णैपिण्डख च्छेकट्त्यनुभ्रासौ वेदि- 
तव्यौ । एकपदे संकरमाद-अहिणथ इति । अभिनवपयोधरसितेषु पथिक- 

1, कुरवका इति । "विरचिता मधुनोपवनश्ियामभिनवा इव परत्रविदेषकाः 1 मधु- 
ठिहां मधुदानविन्यारदाः~ इत्यवशिष्टा पादच्यी । अथालकारविषयाणां इवल्यानन्दा- 

दिपु दपपादितत्वादिह तद्घतविदेषो न न्यासीति रिवम् ॥ 

श्रीमानुदारचरितः तपारद्श्वा जगति भूरचदी सरयूप्रसादः । 
यश्च व्यधाञ्नयपुरेन्द्रसमाश्रयेण निमेत्रान्तरतमोभिदुरा्निवन्धान् ॥ 

तसादजायत महेथरपादसेवी दुगौप्रसाद इति शाखनिविषटचेताः । 

यश्चाघुना जयपुरे गणिते सगोले ब्युत्पादयन्दिजबद्ून्समयाकरोति ॥ 
तेनेयं दपणच्छाया विहिता सारसं हतिः । 

यदत्र कुकरतं तत्त॒ युक्तं ऊुरुतानघाः ॥ 

इत्ययोध्यापरपरान्तवतिपण्डितपुरीवास्तग्यद्ठिविद्योपाख्याचा्यश्रीसरयूप्रसादसतद्गौ- 

प्रसादबिरचिता सादिखदपैणच्छाया ज्यापेणं मवतु ॥ 
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अत्र '्पहिअसामाईएुः इव्येकाश्रये पथिक्श्यामायितेद्युपमा । 
पथिकसामाजिकेषथ्विति रूपकं प्रविष्टमिति | 

भ्रीचन्द्रलेखरमहाकविचन्द्रसूनु- 
श्रीविश्वनाथकनिराजच्चतं प्रबन्धम् ! 

साहिलयदपेणमगं सुधियो विलोक्य 
साहित्यतन्वमखिलं सुखमेव वित्त ॥ १०० ॥ 

यावतप्रसन्नेन्दुनिमानना श्रीनारायणसखाङ्गमलंकरोति । 
तावन्मनः संमदयन्कवीनामेष प्रबन्धः प्रथितोऽस्तु लोके ।॥१०९१। 

इत्याङंकारिकचक्रव विसांधिविग्रहिकमहापाच्श्री विश्वनाथकविराजङृते 
साहिखयदपणे दशमः परिच्छेदः । 

समाप्तश्चायं प्रबन्धः 

रयामायितेषु दिवसेषु । रभसप्रसारितय्रीवाणां मृदं मयूरढृन्दानाम् ॥ इति सं- 
स्कृतम् । महति उत्सवायते । पथिकानां भ्रियाविरहदुःखेन इयामत्म्, दिवसानां 
मेषेनेद्युपमा । पक्षे--पथिका एव सामानिकास्तेषु नाय्यदशेनेन सामाजिकानासु- 
त्सवो भव तीति रूपणम् । पथिकानां मयूरदरयं खखदं न भवतीति महतीद्युक्तम् । 
वस्तुतस्तु “मुखचन्द्र पश्यामिः इत्यादौ यथा समासद्वयसंभवात्संदेहः, तथेहापि 
पहिअसामाईृणएः इति प्राकृतयोनिशब्द्दयसंभवात्संदेह एवेदयवधेयम् । एवं चेक- 
पदपृत्तिसंकरसयोदाहरणम् “संसारघ्वान्तविध्व॑सदहंसःः इदयाद्यवगन्तन्यम् । यथा 
वा--“मनो विद्धं सरोजाक्षीरमरशक्त्या खुनिभरम् । सा चेद्धिखजते गाद खास्थ्य 
मारम्बते खट ॥* इदयाद्युदाहरणसुत्नयेमिति ॥ 

अक्षिपक्षरसचन्द्र ( १६२२ ) संमिते हायने शकवुधरापतेः । 
भ्रीलरामचरणाग्रजन्मना दपेणसख विन्तिः प्रकारिता ॥ 

दोषं कंचन वीक्ष्य सृक्ष्ममतयो द्वि्राः शपन्द्यत्र चे- 
तन्मां न व्यथयेद्धरोरपि गिरो निर्दूषणा दुवैचाः । 

छात्राणां मतिमादधाति यदसौ गूढार्थं संदीपना- 
दानन्द् वितनोति यद्भुणवतां तेनास्म्यमोधश्रमः ॥ 

इति श्रीरामचरणतकेवागी्भद्चचार्यविरचितायां साहियदपणविद्रतौ 
दशमः प्रकाशः ¦ 

१. 'मन्मानसाम्बुजदन्दरं सेव्यमानं मुनीश्वरैः । वाज्छाकल्पतरं बन्दे रामचन्द्रपदहयम् ॥ 
इत्यथिरक पुस्तकान्तरे, 
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